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INFORME TÈCNIC
Títol: Contracte mixt de subministraments i serveis per la sonorització, il·luminació i
visualització per la cantada d’havaneres 2022.
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Destinatari: President
Aquest informe s’emet a efectes del que disposen els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; 73.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RGLCAP) i 35 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
1. Necessitats i justificació de la contractació.
Els fets que motiven la contractació i les necessitats que es volen satisfer son continuar
oferint la tradicional cantada d’havaneres de Calella.
D’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local (IPEP) té per objecte les següents finalitats: la promoció d’activitats
econòmiques en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones; i tot el referent al
desenvolupament local, i que es concreta: promoció turística, comerç, indústria, promoció
d’infraestructures i activitats diverses, promoció d’activitats del sector primari; i formació i
ocupació de les persones en relació al mercat de treball.
Que és d’interès de l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (IPEP), així
com de l’Ajuntament de Palafrugell, organitzar la Cantada d’havaneres ja que és un referent
al calendari estiuenc com a tret de sortida de la temporada turística a Catalunya i és el
principal esdeveniment del municipi en matèria de promoció de la nostra destinació.
2. Condicions del contracte
Les condicions del contracte son les següents:
Objecte del contracte: L’objecte del contracte es la sonorització, il·luminació i visualització
amb pantalles de gran format, serveis de muntatge, proves, operació i desmuntatge de tots
els elements necessaris per a l’execució de la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell
per l’edició de l’any 2022.
Justificació de divisió o no en lots: L’objecte d’aquest contracte no permet la divisió en lots
perquè no es donen les condicions tècniques per a una dispersió de les prestacions incloses
ni tampoc es garanteix l’obtenció d’ofertes més avantatjoses per a la correcta execució de les
mateixes si es fraccionessin en lots els subministraments. Un fraccionament en lots dels
subministrament exigiria una major coordinació i planificació que resulta desproporcionada
per a les finalitats que es persegueixen en l’execució del contracte.
Tampoc es pot considerar positiu, en termes de sostenibilitat i protecció del medi ambient,
una pluralitat en el transport del combustible.
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En aquest cas, l’elecció d’un únic lot no resta facilitat d’accés a les petites i mitjanes
empreses.
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Codificació de l’objecte del contracte: CPV principals: 32342410 - Equip de so i 51313000 Serveis d'instal·lació d'equip de so.
Altres CPV 31518600 - Projectors de llum, 31600000 - Equip i aparells elèctrics 38653400-1
Pantalles de projecció i 92370000 - Tècnic de so
Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’un any a executar entre els dies 30 de
juny i 2 de juliol de 2022, tal com es disposa al PPT.
El contracte no es podrà prorrogar. No obstant, es preveu que en cas d’incidències resultants
de d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes durant el
procediment d’adjudicació del futur contracte posterior a aquesta licitació, es pugui prorrogar
el contracte fins que comenci l’execució del nou contracte de conformitat amb el que preveu
l’art. 29 de la LCSP i pel termini màxim de 9 mesos sempre i quan s’hagi publicat la nova
licitació amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la finalització del contracte.
Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
a) Determinació del preu: el preu s’ha calculat segons criteris de mercat. Per obtenir un preu
s’ha realitzat un estudi econòmic de les despeses, amb desagregació dels costos directes i
indirectes, junt amb les despeses generals i el corresponent benefici industrial, tal com consta
al desglossament del pressupost base de licitació.
b) El valor estimat del contracte i mètode de càlcul:
El valor estimat del contracte és de 56.231,66€ que no inclou l’import de l’impost sobre el
valor afegit.
La quantia indicada com a valor estimat de la licitació s’ha obtingut com a resultat del
pressupost d’execució per contracte, per un import de 48.897,10€, sense IVA, més la previsió
de possibles modificacions del contracte previstes, per un import corresponent a un màxim
del 15% (7.334,56€).
L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament informatiu i no suposa un valor
contractual.
c) El pressupost base de licitació: és l’import de 48.897,10€, iva exclòs, més el 21% d’IVA
10.268,40€, essent una despesa total de 53.786,81€, IVA inclòs.
La quantia indicada correspon a l’execució del contracte prevista, i constitueix la xifra mateixa
sobre la qual els licitadors han de presentar la seva oferta.
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El pressupost desglossat del contracte, tal com exigeix l’article 100 de la LCSP, és el següent
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Costos directes
Subministrament material so, llum i vídeo
Servei d’instal·lació i dels tècnics de so
Total costos directes
Costos indirectes
Suma dels costos totals
Despeses generals
Benefici Industrial
Total pressupost execució material (sense IVA)
IVA 21%
Total pressupost

25.900,00
12.983,89
38.883,89
1.620,16
40.504,05
5.625,34
2.767,76
48.897,10
10.268,40
59.165,56

L’import del pressupost de base de licitació s’ha obtingut en base al càlcul dels costos dels
subministraments detallats a l’Annex I més els costos salarials del personal, prenen com a
referència, atès que no existeix un conveni de referència propi del sector, en base als perfils
professionals més similars de la taula salarial més recent publicada del Conveni col·lectiu de
Sales de ball, festes i discoteques (99100115012012) corresponent a l’any 2020, atès que el
conveni per Locals d'Espectacles de Catalunya (79000455011994) són de l’any 2012.
Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació, ja que únicament s’ha
pres com a referència. El contractista pot adscriure al servei aquell personal i especialistes
que consideri oportú per al desenvolupament òptim del servei, garantint la formació que es
requereix en el PPT.
Revisió de preus. En aquest contracte no procedeix la revisió de preus ni durant la seva
vigència ni durant les pròrrogues que, en el seu cas, s’acordin segons amb conformitat amb
l’article 103 LCSP i conforme l’article 9.2 del Reial Decret 55/2017
Durada del contracte. El contracte tindrà una durada d’un any a executar entre els dies 30 de
juny i 2 de juliol de 2022, tal com es disposa al PPT.
El contracte no es podrà prorrogar. No obstant, es preveu que en cas d’incidències resultants
de d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes durant el
procediment d’adjudicació del futur contracte posterior a aquesta licitació, es pugui prorrogar
el contracte fins que comenci l’execució del nou contracte de conformitat amb el que preveu
l’art. 29 de la LCSP i pel termini màxim de 9 mesos sempre i quan s’hagi publicat la nova
licitació amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la finalització del contracte
Modificacions previstes del contracte: tal com estableix l’article 204 de la LCSP, un cop
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà modificar el contracte, pels següents
motius:
a) com a conseqüència de restriccions sanitàries no és possible realitzar l’execució en les
dates previstes al PPT, aquestes podran ser modificades. La modificació del termini
d’execució com a conseqüència de la reprogramació de les havaneres no tindrà efectes
econòmics.
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Percentatge del preu que poden afectar: L’import màxim de les modificacions previstes no
podrà superar el 15% del import d’adjudicació, iva exclòs.
Procediment per les modificacions: El procediment a seguir per a la modificació del contracte
serà el següent:
- Redacció de la proposta de modificació per part dels serveis tècnics.
- Audiència al contractista per 3 dies, excepte que aquest manifesti la conformitat amb la
modificació.
- Informe del secretari/a.
- Resolució de l’òrgan de contractació aprovant la modificació
- Publicació de la modificació en el termini de 5 dies des de la seva aprovació.
El contracte també es podrà modificar en aquells casos previstos per LCSP.
Imputació pressupost: Es sotmeten als efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació dins la
partida destinada a 32 4320 22109 Infraestructura Cantada d’Havaneres” de l’IPEP.
3. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
De conformitat amb l’article 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
No obstant, de conformitat amb el que disposa l’últim paràgraf del punt 6 de l’article 159 i el
punt 4, s’exigeix que els licitadors hauran de presetnar la declaració de responsable seguint el
model de l’Annex 2, confome declaren, respecte a la representació de la societat que
presenta l’oferta, que disposen de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica, que
tenen les autoritzacions necessàries per exercici l’activitat, que no es troben en causa de
prohibició de contractar i amb indicació, si s’escau, de declarar si existeix el compromís de
recórrer a les capacitats amb una altre empresa.
Aquest efectes es requeriex de la següent solvència
a) Solvència econòmica i financera. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil
vigent, que cobreixi els danys o perjudicis a terceres persones com a conseqüència de
l’activitat professional objecte de la licitació. La pòlissa ha d’assegurar d’un mínim per
sinistre/any de 1.000.000 € amb un sublímit per víctima de 300.000€.
b) Solvència tècnica o professional. Haver executat, en els tres (3) últims exercicis, un mínim
de dos (2) contractes de característiques semblants al què és objecte de la licitació. S’entén
per característiques semblants haver realitzat contractes amb instal·lació d’elements i
equipaments per a la sonorització d’espectacles similars als definits en l’objecte del contracte,
per un import com a mínim, cadascun d’aquest contractes, de 45.000€.
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b.2. Disposar del personal tècnic per a l’execució del contracte, tal i com es detalla en el plec
de prescripcions tècniques, amb l’experiència requerida per la prestació dels serveis, ja sigui
amb personal propi o subcontractat.
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Garanties: De conformitat amb l’article 107.1 i 159.6 f) de la LCSP, ateses les característiques
del subministrament i el termini d’execució no s’exigeix garantia provisional ni definitiva.
Subcontractació: Permesa en relació a les tasques no principals objecte del contracte, de
conformitat amb l’article 215 de la LCSP.
Els licitadors hauran d’indicar en el DEUC les prestacions que preveu subcontractar,
assenyalant el nom de l’empresa i l’import.
Cessió del contracte: Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del
contracte.
Criteris d'adjudicació
La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris
d'adjudicació automàtics següents fins a un màxim de 100 punts.
a) Oferta econòmica. Fins a 50 punts
El licitador que presenti l’oferta més baixa respecte al preu fix anuals obtindrà 50 punts en
aquest apartat. La resta de licitadors obtindran la puntuació que resulti d’aplicar la fórmula:
La puntuació de l’oferta econòmica s’obtindrà de calcular-la amb la següent formula:

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació 1,50
La puntuació inclourà un màxim de dos decimals.
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el preu màxim de licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
Justificació del criteri d’adjudicació: S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és
directament proporcional i lineal respecte la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En
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aquest sentit, s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta la baixa més gran respecte
els preus màxim de licitació.
b) Oferta tècnica. Fins a un màxim de 50 punts
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b.1. Projectors amb tecnologia LED. Fins a 20 punts.
Es valorarà que l'empresa aporti al contracte Projectors d'il·luminació de tecnologia LED. Es
valorarà que els projectors d'il·luminació per la execució del contracte siguin de tecnologia
LED amb la ponderació següent:
Si el 90% de projectors aportats per l'empresa són de tecnologia LED i almenys 6 unitats
d'aquests son projectors Robotitzats LED amb sistema "Profile". 20 punts.
Si el 70% de projectors aportats per l'empresa són de tecnologia LED. 15 punts.
Si el 50% de projectors aportats per l'empresa són de tecnologia LED. 10 punts.
Si el 25% de projectors aportats per l'empresa són de tecnologia LED. 5 punts.
En cas que l’empresa adjudicatària hagi ofert aquesta millora l’IPEP es reserva la potestat de
requerir el detall del nombre i models de projectors oferts.
Justificació dels criteri d’adjudicació: Es considera que la tecnologia LED suposa un estalvi
energètic i una millora en la qualitat del resultat.
b.2. Sistema de microfonia. Fins a 10 punts.
Es valorarà que l'empresa disposi d’un sistema de microfonia sense fils amb recàrrega de
bateries. (Sense piles d'un sol ús).
Les empreses que disposin i es comprometin a aportar al contracte un sistema de recàrrega
de bateries per als micròfons sense fil. 10 punts.
Les empreses que NO disposin de sistema de recàrrega de bateries per als micròfons sense
fil. 0 punts.
En cas que l’empresa adjudicatària hagi ofert aquesta millora l’IPEP es reserva la potestat de
requerir-la perquè acrediti l’ús dels aparells amb petaques i micròfons amb bateries
recarregables, mitjançant les fitxes tècniques dels aparells.
Justificació dels criteri d’adjudicació: Es considera que la microfonia sense fils amb càrrega
de bateries comporta menys impacte ambiental ja que genera menys residus que les bateries
d’un sol ús i que per tant, generen un impacte mediambiental menor.
b.3. Certificats. Fins a 5 punts. Es valorarà que l’empresa disposi de certificats de gestió ISO.
Si l’empresa disposa del certificat ISO 9001. S’atorgarà 2,5 punts
Si l’empresa disposa del certificat ISO 14001. S’atorgarà 2,5 punts
Justificació dels criteri d’adjudicació: Es considera que aquelles empreses certificades amb
sistemes de qualitat segueixen unes normes de gestió i millora contínua de la qualitat que
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reverteixen en el millor servei així com un compromís ferm de reduir les emissions de CO2.
b.4. Pantalla exterior de LED. Fins a 5 punts.
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Es valorarà que l’empresa ofereixi muntar una pantalla exterior de LED enlloc de un sistema
de videoprojecció. La Pantalla de LEDs que ofereixi el licitador haurà de tenir unes
dimensions totals equivalents a les descrites per la pantalla de la platja del Canadell al punt
nº11 del Plec de Prescripcions tècniques Particulars.
Valor econòmic del criteri d’adjudicació: El subministrament i instal·lació d’aquests elements
té un cost aproximat de 3.000€ (iva inclòs). El valor econòmic d’aquesta millora que va a
càrrec de l’empresa i en cap cas l’acceptació d’aquesta millora suposarà cap increment de
cost per part de l’IPEP.
Justificació dels criteri d’adjudicació: Es considera que una pantalla exterior LED ofereix una
millora notable de la qualitat de la imatge oferta i un estalvi energètic per consumir menys que
un sistema de videoprojecció.
b.5. Sistema de distribució de senyal d'àudio i vídeo. Fins a 5 punts.
Es valorarà com a millora que el sistema de distribució de senyal d'àudio i vídeo entre el
centre de control, i l'escenari, pantalla de platja de Canadell i zona de barques sigui de tipus
DIGITAL, amb sistema de transició de senyals a d'àudio i vídeo per cable estructurat tipus
FTP. Aquest senyal, haurà de ser també redundant (doble cable FTP per cada tipus de
senyal).
Valor econòmic del criteri d’adjudicació: El subministrament i instal·lació d’aquests elements
té un cost aproximat de 1.600€ (iva inclòs). El valor econòmic d’aquesta millora que va a
càrrec de l’empresa i en cap cas l’acceptació d’aquesta millora suposarà cap increment de
cost per part de l’IPEP.
Justificació del criteri d’adjudicació: El possible oferiment d’aquests elements addicionals
permet incrementar la qualitat de tot el subministrament.
b.6. Temps de resposta per incidències. Fins a 5 punts.
Es valorarà que l’empresa es comprometi a donar una temps resposta per a incidències i/o
averies de caràcter urgent, inferior al temps fixat en l’apartat l del Plec de Condicions
tècniques Particulars (PPT) que és d’un màxim de tres hores.
Si es compromet a donar resposta en el termini màxim de 30 minuts – 5 punt
Si es compromet a donar resposta en el termini màxim d’una hora – 2 punt
Si es compromet a donar resposta en el termini màxim de dues hores – 1 punt
Justificació dels criteri d’adjudicació: Es considera que la immediatesa en la resposta a
incidències és important a l’hora de resoldre-les i evitar que afectin tan al conjunt de
proveïdors de La Cantada així com a veïns i visitants de Calella.
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
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a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20%
a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10%
a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu,
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la
desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.
Criteris de desempat: Aplicats els criteris d’adjudicació, si es produís un empat entre dos o
mésofertes, per desempatar-les s’aplicaran els següents criteris:
• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en
un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del
contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat
en la seva plantilla.
•

El sorteig
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S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb
l’establert a l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
En cas d’incompliment d’aquestes condicions, s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 f) de la LCSP i el seu incompliment Possibles
serveis complementari ocasionals:
a. Impacte ambiental sonorització. En el cas que al recinte del Port Bo hi hagi espectacle el
dia anterior i/o posterior a la Cantada, L’adjudicatària haurà de prestar el servei als promotors
dels espectacles amb la voluntat de minimitzar les molèsties que suposen el muntatge i
desmuntatge en una zona turística en plena temporada alta. El preu d’aquests serveis
addicionals aniran a càrrec dels promotors dels espectacles corresponents i haurà d’ajustarse al preu de mercat.
b. Ètiques. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
4. Règim específic d’incompliments i penalitats
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, es defineix el següent règim
específic d’incompliments i penalitats:
Incompliments
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes, els incompliments es
tipificaran de la forma següent:
a) Faltes molts greus:
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent. Paràgraf opcional. Per al cas en què s’hagi establert
l’obligació de reserva.
- L’incompliment de l’obligació de reserva en la nova contractació de personal, establerta en
el present plec.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus.
c) Infraccions lleus
a) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.
b) No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats
en la prestació del servei.
c) Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
d) Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part
del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.
e) Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.
Penalitats i sancions contractuals. La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa
adjudicatària comportarà, previ procediment contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les
següents penalitzacions contractuals:
a) Lleus: Amb caràcter general la penalitat aplicable per la comissió d'una falta lleu queda
taxada en la quantitat de fins a 1.000,00 €, sense perjudici dels costos i reparacions a què la
comissió de cada falta lleu hagi donat lloc, ni dels reembossaments dels costos que per
reclamacions hagi calgut atendre.
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La no execució de les mesures correctores establertes per a les faltes «Greus» i «Molt
Greus» en el termini de temps especificat suposarà la comptabilització addicional d'una falta
«Greu» o «Molt Greu», respectivament.
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b) Greus: La penalitat aplicable per la comissió d'una falta greu queda taxada en la quantitat
de fins a 3.000,00 €, sense perjudici dels costos i reparacions a què la comissió de cada falta
lleu hagi donat lloc, ni dels reemborsaments dels costos que per reclamacions hagi calgut
atendre.
c) Molt greus: La comissió de faltes molt greus pot comportar la resolució anticipada del
contracte amb les conseqüències contractuals o normatives que corresponguin. No obstant
en el cas que l’entitat contractant decideixi no resoldre el contracte, s'aplicarà una penalitat de
fins a 6.000,00 € per falta, sens perjudici de la reparació dels danys i perjudicis causats.
Procediment i cobrament de les penalitzacions
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini màxim de deu (10) dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà,
prèvia l'emissió dels informes pertinents. El termini per a imposar la corresponent penalitat o
sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent
expedient.
L'import de les penalitats es farà efectiu mitjançant la corresponent deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o es deduirà
si és el cas, de la garantia. Quan es facin efectives sobre la garantia, el contractista vindrà
obligat a completar la mateixa, dins dels quinze dies hàbils següents a la notificació de la
penalització.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització per
danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’entitat contractant originats pels incompliments del
contractista.
Per tant, en virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada
a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte,
determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i
procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i a iniciar, si escau, el
corresponent procediment de rescabalament a més a més, d'aplicar la penalitat corresponent.
En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la
clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar les penalitats, de les quals
respondrà la garantia definitiva, de fins a un 5% del pressupost base anual d’adjudicació (IVA
exclòs)
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
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contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.
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En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en
què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració,
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: De conformitat amb l’article 62 de
la LCSP, es designa com a responsable del contracte per part de l’administració la cap de
l’Àrea de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Les funcions del Responsable del Contracte són les que es descriuen a continuació:
•
•
•

•

Dictaminar sobre la interpretació que ha de donar-se al Plec de Condicions
Particulars, prescripcions tècniques i demés condicions establertes en la contracte.
Exigir l’existència de mitjans i organització necessària per a la realització dels
treballs encomanats de conformitat amb el plecs i l’oferta del contractista.
Donar les ordres oportunes que estimi convenient per al bon desenvolupament del
contracte, inclosa la suspensió dels treballs quan aquests no reuneixin les
condicions exigides o els mateixos no satisfacin les regles generals de bona
execució o altres preceptes establerts en els Plecs.
Establir i supervisar en cada moment, dels protocols a seguir i la documentació a
aportar, per part de l’empresa contractista.

El Responsable del contracte podrà designar una assistència tècnica que li assistirà en la
gestió del contracte i en qui podrà delegar les seves funcions. Les principals tasques de
l’assistència tècnica seran:
•
•
•
•

Assessorar al Responsable del contracte en la gestió del contracte.
Informar al Responsable del contracte en relació al servei prestat per part de
l’empresa adjudicatària.
Donar les instruccions necessàries a l’empresa adjudicatària per al correcte
desenvolupament del contracte.
Supervisar el compliment de les condicions contractuals de l’adjudicadora.

Conclusió
Es proposa l’inici del procediment de licitació per la contractació, amb la redacció dels plecs
de clàusules administratives particulars l’aprovació dels plecs de prescripcions tècniques que
s’adjunten al present informe, a través del procediments ordinari per garantir la màxima
concurrència i publicitat.
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ANNEX I. PRESSUPOST SUBMINISTRAMENTS
PORT BO:
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Sonorització escenari
Sonorització platges laterals (Malaespina i Calau)
Sonorització barques darrera l’escenari
Microfonia segons rider grups + cant comú al final de la Cantada
Microfonistes suficients
Regidor escenari
Sistema per a l’enviament de senyals d’àudio des del control
central a Port Bo fins Port Pelegrí, Canadell i a TV3
10 racks de premsa
IL·LUMINACIÓ PORT BO
Grades
Escenari
Barques al voltant de l’escenari
Voltes
Passadís sota la grada
Espai dels lavabos sota grada
Tenir en compte les necessitats de TV3
PLATJA DEL CANADELL
Pantalla gegant de retroprojecció de 6x3,8m (aprox)
Altaveus ubicats sota l’estructura de la pantalla
Receptor, antena i monitor per la recepció de la TV
PLATJA DEL PORT PELEGRÍ
Vídeoprojector i pantalla gegant de 4X3 (aprox)
Antena de recepció de senyal
Equip de sonorització
FRANCESC ESTRABAU
Sonorització del passeig (6 recintes acústics fins a 2018)
PLATJA DE LLAFRANC
Vídeoprojector i pantalla gegant de 3,2X2,4 (aprox)
Equipament de so
Antena per a recepció de senyal
Total subministraments
ANNEX II. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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Import
subministrament
4.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €

1.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
100,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €

500,00 €
200,00 €
200,00 €
1.500,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
25.900,00 €

