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Alcaldia

Ref. Expedient: 5/2017/COOSE

Decret d'Alcaldia Número:
  

A la vila de Molins de Rei,

Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient  5/2017/COOSE  ,que resulta
del  procediment tramitat  de/d' Contractació del  servei  de producció fotogràfica de l'Ajuntament de Molins de
Rei ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Vist  que en data 3 d'abril  de 2017, el  tècnic de comunicació realitza una sol·licitud de proveïment
d'Alcaldia  per  iniciar  els  tràmits  per  a  la  contractació  del  servei  de  producció  fotogràfica  de
l'Ajuntament de Molins de Rei.

Vist  que  en  data  3  d'abril  de  2017,  l'Alcalde  de  Molins  de  Rei  disposa  incoar  l'expedient
administratiu que ha de regir la contractació del servei de producció fotogràfica de l'Ajuntament de
Molins de Rei i ordenar la redacció i posterior aprovació de plecs de clàusules tècniques i del plec
de clàusules administratives, que regiran aquestes contractació.

Vist  l'informe-proposta  del  tècnic  de  comunicació,  de  data  3  d'abril  de  2017,  en  virtut  del  qual  es
proposa  iniciar  els  tràmits  per  l'iniciació  de  l'expedient  de  contractació  del  servei  de  producció  i
fotogràfica de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Vist el Plec Tècnic elaborat per el tècnic de comunicació en data 3 d'abril de 2017.

Vist  l'informe  per  l'establiment  de  l'import  màxim  de  licitació  del  procediment  de  contractació  del
servei de producció fotogràfica de l'Ajuntament de Molins de Rei, de data 3 d'abril de 2017.

Vist el document comptable de retenció de crèdit per a despeses de data 25 d'abril de 2017.

Vist  el  Plec  de  Clàusules  administratives  particulars  que  han  de  regit  la  contractació,  mitjançant
procediment obert i tràmit ordinari, del servei de producció fotogràfica de l'Ajuntament de Molins de
Rei.

Vist l'informe de l'interventor accidental de data 16 de maig de 2017.

Vist l'informe dels Serveis Jurídics de data 24 de maig de 2017.

Vist l'informe de la Secretaria de data 7 de juny de 2017.

Vist els arts. 115 i 116 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que estableixen que els plecs de
clàusules  administratives  particulars  i  els  plecs  de  prescripcions  tècniques  s'aprovaran  amb
anterioritat a l'autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del
contracte, o de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació.
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Vist que la disposició addicional segona apartat 8 del TRLCSP, estableix que l'aprovació del plec de
clàusules administratives particulars anirà precedida dels informes del Secretari/a o, en el seu cas,
del  titular  de  l'òrgan  que  tingui  atribuïda  la  funció  d'assessorament  jurídic  de  la  Corporació  i  de
l'Interventor/a.

La  disposició  addicional  segona  del  TRLCSP  i  l'art.  23è  de  les  bases  d'execució  del  pressupost
municipal, l'òrgan competent per aquesta contractació és l'Alcalde.

Atès  que  d'acord  amb  la  disposició  addicional  segona  del  TRLCSP  correspon  a  l'Alcalde  la
competència  per  a  la  contractació  d'aquest  servei  atès  que  el  pressupost  base  de  licitació,
ascendeix a la quantitat  de 49.586,79 € sense IVA, quantitat  que no supera el  10% dels recursos
ordinaris del Pressupost general del 2017 (2.650.603,26€) ni la quantia de 6 ,oñopms d'euros, i  la
durada del contracte és inferior als 4 anys.

Atès la Proposta de Decret del  tècnic de comunicació accidental  de data 15 de juny de 2017 i  la  supervisió
interna de l'àrea gestora signada en data 16 de juny de 2017 per la Directora de Serveis de l'Àrea d'Alcaldia. I
vistos els informes econòmics i jurídics signats per  la Coordinadora de contractació i serveis jurídics en data
26 de juny de 2017 i per l'Interventor accidental en data 21 de juny de 2017 i el Director de Serveis de l'Àrea
d'Economia i Serveis Generals.

  

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
  

DECRETO:

PRIMER.- APROVAR l'expedient de contractació del servei de producció fotogràfica de l'Ajuntament
de Molins de Rei, amb un valor estimat de contracte de 82.644,65€ i un termini inicial de tres anys
amb la possibilitat de dos pròrrogues d'un any cada una.

SEGON.-  APROVAR  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec  de  Clàusules
Tècniques, que hauran de regir per la contractació, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, de
l'esmentat servei.

TERCER.- APROVAR  la despesa que comporta l'execució del contracte, condicionat a l'aprovació
dels pressupostos, amb consignació suficient, dels exercicis corresponents.

QUART.- CONVOCAR la licitació pel servei de producció fotogràfica de l'Ajuntament de Molins de
Rei,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació  ordinària,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de
49.586,79€  sense  IVA  més  10.413,23€  corresponents  al  21%  d'IVA,  el  que  fan  un  total  de
60.000,02€ i un termini d'execució de tres anys que podrà ser objecte de dos pròrrogues d'un any
cadascuna, sempre que les característiques del contracte es mantinguin inalterables.

CINQUÈ.-PUBLICAR la convocatòria, mitjançant anunci en el BOP i en el Perfil del Contractant de
la Corporació, als efectes de presentació de proposicions per les empreses interessades, durant el
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termini  de  15  dies  naturals,  comptadors  des  del  dia  de  la  publicació  de  l'edicte  de  licitació  en  el
BOPB

I  perque  així  consti,  signo  aquest  decret  en  la  data  que  consta  a  l'encapçalament,  la  qual  s'incorporarà  al
Llibre de Decrets d'Alcaldia.

  

El secretari accidental S/D 958 de 30.05.2017

26/06/2017  12:58:28

MANUEL BORREGO FERNANDEZ

L'Alcalde

27/06/2017 18:40:29

CPISR-1 C Joan Ramon Casals Mata
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