DECRET
JOSEP BERGA I VAYREDA Alcalde-president, en us de les facultats que
m’atorga la legislació vigent,
D E C R E T O:
Núm. expedient: KBD22021000004
Núm. referència: X2021027095
Antecedents
Per Decret del President del Consell de Direcció de Dinàmig número 2021LDIG000062
de data 14 de maig de 2021, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa per
adjudicar el servei de direcció i coordinació tècnica, la comercialització de la fira,
l’organització, la direcció de la comunicació i difusió, així com l’execució, control i
avaluació de la fira Orígens; s’aprovaren el plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació i la
despesa i es convocà la corresponent licitació.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 18 de juny de 2021, havent
presentat oferta la següent empresa:
PEP PALAU, VON AREND I ASSOCIATS SCP
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient KBD22021000004, la Mesa de
Contractació es reuní en data 30 de juny de 2021 en sessió privada per obrir el Sobre
A i qualificar la documentació presentada, i acordà declarar admesa l’empresa en la
licitació.
En data 1 de juliol de 2021 la Mesa de Contractació es reuní per obrir el Sobre B, i en
data 15 de juliol de 2021 es reuní novament per donar compte de l’informe emès pel
Comitè d’experts en relació als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de
valor (Sobre B) de les ofertes presentades a la licitació i obrir el Sobre C, corresponent
als criteris d’adjudicació avaluables automàticament o mitjançant fórmula.
El resum de la puntuació obtinguda per l’empresa Pep Palau, Von Arend i Associats
SCP pel que fa als criteris avaluables mitjançant judici de valor, és el següent:
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La Mesa de Contractació es reuní de nou el dia 20 de juliol de 2021 per donar compte
de l’informe de valoració dels criteris automàtics (Sobre C), i fer proposta d’adjudicació.
El resum de la puntuació és el següent:

En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del servei de direcció i
coordinació tècnica, la comercialització de la fira, l’organització, la direcció de la
comunicació i difusió, així com l’execució, control i avaluació de la fira Orígens a
l’empresa Pep Palau, Von Arend i Associats SCP.
En data 22 de juliol de 2021 es va requerir a l’empresa Pep Palau, Von Arend i
Associats SCP per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a
l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, d’import 4.298 €, en els
termes de l’article 150 de la LCSP.
Atès que l’empresa va donar compliment al requeriment esmentat dins el termini
establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i presentant la documentació
requerida.
Vist l’expedient administratiu núm. KBD22021000004 i antecedents corresponents.
DECRETO:
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de direcció i coordinació tècnica, la
comercialització de la fira, l’organització, la direcció de la comunicació i difusió, així
com l’execució, control i avaluació de la fira Orígens, a favor de l’empresa PEP
PALAU, VON AREND I ASSOCIATS SCP, amb NIF J63394779, pel preu de cent
quatre mil onze euros amb seixanta cèntims (104.011,60 €), IVA inclòs.
Aquest preu es desglossa en vuitanta-cinc mil nou-cents seixanta euros (85.960 €) de
base imposable i divuit mil cinquanta-un euros amb seixanta cèntims (18.051,60 €)
d’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per Decret del President del Consell de Direcció de Dinàmig
número 2021LDIG000062 de data 14 de maig de 2021; així com amb l’oferta
presentada per l’adjudicatària.
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Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe
de la Mesa de Contractació celebrada el dia 20 de juliol de 2021. Tota la informació
necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en el Perfil del
contractant de DinàmiG.
Quart.- La despesa per a l’any 2021 es consignarà amb càrrec a la partida
pressupostària 2021 01 4311 226994 FIRA ORIGENS. La despesa de l’any 2021 serà
de 52.005,80 € (desglossats en 42.980,00 € d’import net i 9.025,80 € d’IVA)
La despesa per a l’any 2022 serà de 52.005,80 € (desglossats en 42.980,00 € d’import
net i 9.025,80 € d’IVA).
Operació Referència
200300
2100127
200300
200200
2100127
200200

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
2101 4311 226994
99999
2101 4311 226994
99999

Import
42980.00
42980.00
-1020.00
-1020.00

Descripció
FIRA ORIGENS
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
FIRA ORIGENS
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100
100
100
100

CC2
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001

Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en dos (2) anys, a comptar des de la data
de formalització del contracte. Es preveu una pròrroga d’un any.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat
amb l’article 151 de la LCSP.
Vuitè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
Novè.- En ser el contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, i
d’acord amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, la formalització no es podrà
efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest termini, es requerirà a
l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies,
comptats des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment.
Desè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de DinàmiG.

Olot, 5 d´agost de 2021
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CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

DECRET
Que es notifiqui aquest decret a:
DINAMIG. AGENCIA D'INNOVACIO I DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA
PEP PALAU, VON AREND & ASSOCIATS, SCP - CONTACTE

Ho signo: JOSEP BERGA I VAYREDA
Alcalde-president
[Firma01-01]

Ho certifico: MIQUEL TORRENT
COMPTE, SECRETARI ACCIDENTAL
[Firma02-01]
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