Excm. Ajuntament de Sagunt

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el onze de maig
de dos mil divuit va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
10
APROVAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER DE 35
ESTANDS FIRA DE L’ART. EXP. 138/2018.
Vist l’expedient de contracte menor per raons de la quantia que s’instrueix per aquest
Ajuntament de conformitat amb allò establert en l’article 118 de la LCSP 9/2017 i amb l’objecte i
motivació que a continuació es detalla:
OBJECTE DEL CONTRACTE: CONTRACTAR SERVEI DE LLOGUER DE 35
D’ESTANDS . AQUEST LLOGUER INCLOU EL
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 35 CASETES DE
FUSTA ( 3X3 M) I ELEMENTS ANNEXES, D’ACORD
AMB ALLÒ ESTABLERT EN LES CONDICIONS
TÈCNIQUES ESPECIFICADES EN LA SOL·LICITUD DE
PETICIÓ DE PROPOSTES.
TERMINI: 25,26 I 27 DE MAIG
Lloc de prestació del servei: Passeig Dr Fleming . Triángulo
Umbral Port de Sagunt
IMPORT estimat (IVA inclòs) 4.750€
ADJUDICATARI
OSCAR CUADROS GARCÍA
CIF/NIF ADJUDICATARI
NIF 33.410.867- D
Codi CPV del contracte
92000000-1
Tipus de Contracte
Subministrament
Forma d’ adjudicació
Adjudicació directa
DURADA
25,26 i 27 de maig
Vist que:
1. L’expedient seguit per a la Contractació indicada en els apartats anteriors per l’import també
assenyalt
2. S’han complit tots els tràmits exigits en la legislació vigent tal i com s’acredita en l’expedient
3. De conformitat amb les atribucions que la legislació vigent confereix a l’Alcaldía-Presidència,
atribucions delegades en la JGL número 6, de 12 de febrer de 2017).

La contractació de la despesa proposada es justifica pels següents motius:
1- 1. El contingut de l’activitat és el següent: subministrament de lloguer de 35 estands, d’acord amb les
característiques tècniques predeterminades. El subministre a contractar forma part de l’acte de la Fira
de l’Art vinculat a l’area de treball del Programa de Proximitat Cultura /UP. Se celebrarà els dies 25,26 i
27 de maig. Contracte que atenent a la seua quantia , té la consideració de contracte menor, segon allò que
disposa l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
1- 2.La Universitat Popular a través del seu programa de Proximitat Sociocultural, inclou activitats
orientades a promoure la prestació de serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns del municipi, segons recull l’apartat 25.1 de la LRBLR modificat per
la Llei 2/2013, de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Igualment i
segons informe emés per la Direcció General d’Administració Local, en data 23 de maig de 2016 respecte
a la inexistencia de duplicitats, conclou l’esmentat informe, que no hi ha duplicitat respecte a l’exercici
de les competències sobre el programa de Proximitat de la Universitat Popular, -programa en el qual
s’inclou aquesta activitat- en no incòrrer l’Ajuntament en un supòsit d’execució simultània amb
l’Administració de la Generalitat.
1.3. Es tracta de llogar uns materials necessaris per a desenvolupar l’activitat de la Fira de l’Art, activitat
vinculada a l’àmbit lúdic-formatiu, orientada a l’ocupació del temps lliure de la ciutadania del Municipi.
L’especificitat d’aquesta activitat destaca perquè pretén visibilitzar, donar a conèixer i compartir amb la
ciutadania el treball de tots els cursos i tallers de la UP, i d’altres associacions locals, amb els quals es
treballa un projecte de coordinació de tasques formatives-lúdiques a nivell municipal. La Fira de l’Art
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s’organitza per a dotar d’un espai expositiu a totes aquestes associacions locals i grups de treball ( cursos
i tallers municipals). Per tant aquesta activitat pretén cobrir una necessitat puntual, concreta i definida.
4- Que de conformitat amb les atribucions que la legislació vigent confereix a l’Alcaldía-Presidència,
atribucions delegades en la JGL número 6, de 12 de febrer de 2017),
Vists els informe del secretari de data onze de maig i no obstant el mateix, i el de secretaria de
data set de maig
Vist tot allò i de conformitat amb l’informe-proposta de la Coordinadora de la UP, i amb
l’informe de la secretaria de data set de maig, que obra en l’expedient, la Junta de Govern Local per
unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Declarar que amb l’adjudicació del present contracte menor no s’està alterant l’objecte
del contracte per a evitar l’ aplicació de les reglas generals de contractació , i que el contractista no ha
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superen la xifra que consta en l’apartat
primer de l’article 118.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Adjudicar el contracte menor de subministrament per un import de 4.750€ (IVA
INCLUIDO) a D. OSCAR CUADROS, amb NIF 33.410.867. El contracte tindrà una durada tres dies,
25,26 i 27de maig.
TERCER. Autoritzar i disposar l’obligació derivada de la despesa que el present contracte
ocasiona amb càrrec a l’aplicació pressupostària que en aquesta proposta es determina y el AD
provisional nº 920180001623 corresponent que consta incorporat a l’expedient. tot açò de conformitat
amb allò disposat en l’article 185 del Text Refós de la LLei d’Hisendes Locals
QUART. Notificar a l’adjudicatari o proveedor, per procediment electrònics, per al seu
coneixement i efectes oportuns la present resolució, i indicar al mateix que per a procedir al
reconeixement de l’obligació i del pagament de la prestació, en la factura haurà de fer-se constar
obligatòriament:
El número d’ expedient: 2018/138
FACE, DIR 3 : Oficina comptable: L01462205 - Órgan gestor:
GE 0000484 -Unitat tramitadora: GE 0000484
CINQUÈ: Modificar la proposta remesa pel Centre Gestor pel que concerneix la publicitat de
l'adjudicació que quedarà redactada en els següents termes. "Notificar el present acord als interessats i, al
mateix temps que el Centre Gestor compleix amb l'obligació de publicació en el perfil del contractant,
traslladar-ho a la Secció de Patrimoni i Contractació a l'efecte de la seua deguda constància per al
compliment de les obligacions de comunicació al Ministeri d'Hisenda i Tribunal de Comptes que exigeix
la LCSP.

Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement, a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent. IGUALMENT US FAIG
CONSTAR QUE A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS
HAUREU D’ASSENYALAR ELS RECURSOS QUE PROCEDISQUEN
CONFORME A LA CIRCULAR REMESA PER SECRETARIA GENERAL.
Sagunt, a 14 de maig de 2018.
EL SECRETARI GENERAL,

Sgt.: Emilio Olmos Gimeno.

Exemplar només als efectes que conste en l'expedient administratiu.

