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Jsa/mg
Exp: SP 3855/20 General 3058/20
Ass: Contractació actuació concert de jazz del 14 de novembre al CCLR dins el Cicle la
Minúscula.
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
L’Ajuntament de la Roca del Vallès vol contractar a Gregori Amengual Perelló amb DNI 41586596C, per a actuació concert de jazz del 14 de novembre al CCLR dins el Cicle la
Minúscula.
La contractació de serveis per part de l’Administració ve regulada pels articles 308 i següents
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, malgrat que la concreció
del que s’entén per un contractes de serveis es troba recollit a l’article 17 del mateix text legal,
segons el qual són contractes de serveis els que tinguin per objecte prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a l’obtenció d’un resultat diferent
d’una obra o un subministrament.
L’objecte de les prestacions enunciades en el primer paràgraf queda recollit en la tipologia que
descriu l’esmentat article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Atès que per materialitzar aquest contracte de serveis s’ha demanat pressupost a Gregori
Amengual Perelló amb DNI -41586596C, que ha presentat un pressupost (incorporat a
l’expedient) de 1.149,50 € IVA inclòs.
El procediment de contractació és el de contracte menor i el tipus és ordinari.
L’article 118 del mateix text legal indicat anteriorment, estableix que en els contractes menors
definits a l’article 131, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament estableixin.
Atès que tenor de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i a tenor de la informació elaborada per l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament de la Roca,
dins l’àmbit del seu servei de Cultura no consta que la contractació d’aquest servei per aquesta
empresa alteri l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació
i tampoc que es fraccioni de forma irregular per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria. És a dir, que aquest contractista no ha estat objecte d’adjudicació de més
contractes menors dels serveis de Cultura l’import dels quals superi el topall màxim permès per
a la contractació menor en un any (de 15.000 € IVA exclòs) i que tinguin un objecte
substancialment igual a l’objecte proposat.
Atès que Gregori Amengual Perelló amb DNI -41586596C, té plena capacitat d’obrar i disposa
de la suficient solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte, sense que estigui
incurs en cap de les prohibicions de contractar que preveu l’article 71 LCSP, tal i com exposa
en la declaració responsable que ha efectuat en data 16 de setembre de 2020 i que consta a
l’expedient.
Atès que l’article 131 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per remissió de l’article 118, estableix que els contractes menors es podran adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que tingui l’habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació, acomplint amb les normes de l’article 118. Així mateix,
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estableix que es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 15.000 euros,
tenint en compte el que disposa l’article 102 del mateix text legal, sens perjudici del que
disposa l’article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats a l’àmbit
estatal.
Vista l’existència de consignació pressupostària en la partida 05-338-22612 – Activitats
Populars del vigent pressupost econòmic de la corporació.
Essent doncs que els serveis que es pretenen contractar per aquest Ajuntament no superen la
quantitat de 15.000 euros, i que resulten d’aplicació els articles citats en els paràgrafs
precedents, i per aquest motiu a l’expedient només s’exigeix l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la Disposició
addicional segona de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Vista la reserva de crèdit número 8387 per a fer front a aquesta despesa.
Vist l’informe de la tècnica de cultura de data 30 de setembre de 2020.
Vist l’informe de Secretaria de data 20 d’octubre de 2020.
És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides,
RESOL:
Primer.- Justificar la celebració del contracte menor per actuació concert de jazz del 14 de
novembre al CCLR dins el Cicle la Minúscula a Gregori Amengual Perelló amb DNI 41586596C, atès que no significa cap fraccionament de l’objecte del contracte dins l’àmbit del
Servei de Cultura.
Segon.- Contractar a Gregori Amengual Perelló amb DNI -41586596C, per a actuació concert
de jazz del 14 de novembre al CCLR dins el Cicle la Minúscula, d’acord amb el decret
112/2010.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa total de 1.149,50 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària amb número de codificació 05-338-22612 – Activitats Populars, del Pressupost
General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2020, d’acord amb la regulació de
l’article 169.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Quart.- Informar que a la comptabilitat municipal figura l’assentament de Retenció de crèdit
8387, de data 24 de setembre de 2020, per garantir la disponibilitat pressupostària que
significarà l’aprovació d’aquesta proposta.
Cinquè.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el pagament si
escau.
Sisè.- Traslladar còpia dels acords als Serveis Econòmics i a l’Àrea de Serveis i Atenció a les
Persones de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
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Setè.- Traslladar còpia dels acords a Gregori Amengual Perelló amb DNI -41586596C.
Vuitè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Novè.- L’Ajuntament com a organitzador dels actes de festa major i del present acte objecte del
contracte es reserva el dret a suspendre, ajornar o modificar l’actuació, ja siguin per causes de
força major o bé perquè l’actuació es trobi dins el període d’alarma o període de prohibició de
concentració de persones, per la qual cosa impediria dita celebració, i per tant l’Ajuntament no
hauria de pagar l’actuació.
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