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O Concello de Culleredo leva a cabo a realización das Campañas de Nadal, que teñen como 
principal obxectivo incrementar as compras que se realizan no concello, para dar un ambiente 
festivo durante esa época un dos principais elementos da campaña é a iluminación de nadal. 
Dado que o concello non dispón nin do material necesario nin dos medios para levalo a cabo é 
polo que se pretende contratar unha empresa especializada. 
Para cubrir tal necesidade, iniciouse a tramitación do correspondente expediente para a 
contratación do aluguer de elementos decorativos de iluminación de Nadal, determinando, 
pola cuantía do aluguer e en orde á simplificación dos procedementos administrativos e a 
diminución dos custes e cargas que recaen tanto sobre a entidade contratante como nos 
contratistas, ao abeiro do disposto polo artigo 157 apartado f da  Lei 30/2007, de contratos do 
sector público (en adiante, LCSP), o emprego do procedemento negociado sen publicidade.  
O 23 de xullo a secretaria xeral emite informe sobre o prego de cláusulas administrativas 
particulares que rexerán a contratación. O 03 de agosto a interventora xeral fiscaliza 
favorablemente o expediente. 
Vistos os antecedentes que constan no expediente e de acordo co disposto no artigo 94 LCSP 
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Aprobar o expediente para a contratación do aluguer de elementos decorativos de 
iluminación de Nadal 2010-2011. 
 
SEGUNDO.- Aprobar os pregos de condicións administrativas particulares e os pregos de 
condicións técnicas. 
 
TERCEIRO.- Establecer o procedemento negociado sen publicidade como sistema de 
adxudicación. 
 
CUARTO.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación e publicar anuncio de 
solicitude de ofertas no perfil de contratante deste Concello. 
 
QUINTO.- Aprobar o correspondente gasto por importe de 37.000€, IVE incluído, con cargo á 
partida 433A-203 e imputable  ás seguintes anualidades 
2010: 1.000euros (RC 201000012127) 
2011: 36.000euros (RCFUT 201000012128) 
 
  

Culleredo, 09 de agosto de 2010 
A proposta de  
O xefe de servizo de economía e facenda 
 
 
Roberto Babío Fernández 
 

Intervido e conforme, 
A interventora xeral 
 
 
 
Ana Mª Prieto Martínez 

Conforme coa proposta, elévase a resolución 
Culleredo,  
A concelleira delegada de economía, facenda, 
réxime interior e seguridade  
 
 
Alicia Ferreiro Varela 
(Resolución nº 1210/07 de data 2 de xullo de 2007; BOP 
nº176 , de 1/8/2007) 

 
Dou fe,  
A secretaria accidental 
 
 
 
Ana Mª Prieto Martínez 


