IDENTIFICADORS

DOCUMENT
CERTIFICAT JUNTA DE GOVERN (TD11-019): CERT_JGL_SERVEI
DINAMITZACIO CONSELL INFANTS_20122021

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: UCGT8-GJ9WN-P083A
Data d'emissió: 23 de Desembre de 2021 a les 11:28:01
Pàgina 1 de 4

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 21/12/2021 15:30
2.- Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 21/12/2021 15:37

SIGNAT
21/12/2021 15:37

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16182768 UCGT8-GJ9WN-P083A AA4ACD15FAC0303309430DFB7F1A347A8726EF56) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

CERTIFICAT

En Arcadi Corominas Baig Secretari – Interventor accidental de l’Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues. Alt Penedès. Barcelona.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada en
data 14 desembre de 2021, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
DINAMITZACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT CUGAT
SESGARRIGUES
Identificació de l’Expedient:
Denominació del
Servei de dinamització del Consell Municipal dels Infants
contracte:
de Sant Cugat Sesgarrigues
Codi de l’Expedient:
2021 1272
Tipus de Contracte:
Serveis
Règim:
Ordinari
Procediment:
Contracte Menor
El Consell Municipal dels Infants és un òrgan de participació de caràcter consultiu de
l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per promoure i canalitzar la participació dels
infants en els diferents sectors de la vida local en què l'Ajuntament té competència, fent
així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers
públics del poble de Sant Cugat Sesgarrigues.
Aquest Consell es crea a l'empara d'allò que estableixen els articles 62, 63 i 64 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i es té en compte per a fer-ho el següent:
- El Consell dels Infants té com a marc de referència el reconeixement dels drets dels
infants i el considerar-los com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Es gestiona en la
Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i en la
línia estratègica, que els infants siguin protagonistes i participin activament en la seva
ciutat.
- L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues aposta per la participació dels infants al
poble, i és per això que vol constituir aquest Consell. L’Ajuntament entén que la
democràcia no és únicament un sistema formal que possibilita l’elecció de representants;
és i ha de ser per sobre de tot un conjunt de pràctiques, de formes de relacionar-se, de
governar, de respectar, d’escoltar i de reconèixer als altres.
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- La comunitat democràtica és de tots i per a tots, no és, doncs únicament, un poble per
les persones adultes; ha de ser un poble de tots i per a totes les edats. Sí, també un
poble dels i per als infants.
En aquest context, la participació esdevé com a una eina fonamental per l’exercici de la
democràcia, alhora que és una pràctica que “genera” una consciència col·lectiva en
relació a les necessitats de cada un d’aquests col·lectius humans que habiten els
pobles.
És necessària la realització de la contractació del Servei de Dinamització del Consell
Municipal d’Infants de Sant Cugat Sesgarrigues, atès que l’Ajuntament no disposa de
personal suficient per dur a terme la dinamització del Consell sense desatendre altres
serveis i necessitats importants del municipi.
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada en data 16 de
novembre de 2021, va aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei de
dinamització del Consell Municipal dels Infants de Sant Cugat Sesgarrigues pel Curs
2021/2022.
Igualment, es van establir les característiques del contracte menor de serveis, així com
el pressupost pel preu total de DOS MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOTZE
CÈNTIMS (2.066,12 €), més l’IVA al tipus vigent, per import de QUATRE-CENTS
TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (433,88€), és a dir, un
pressupost total de licitació de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500,00€)..
En data 17/11/2021 es va publicar en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues l’anunci de licitació d’accés exclusiu convidant a la participació de
l’empresa següent:
-

Descoberta, SLU

Es va establir com a termini de presentació d'ofertes el dia 01/12/2021 a les 12:00
hores.
Les PROPOSICIONS PRESENTADES mitjançant presentació telemàtica són les que es
relacionen a continuació:
Persona Licitadora
Descoberta SLU

Data
d’entrada
30/11/2021

Hora
d’entrada
15:55:42

Registre
d’entrada
E-2021-3257

En data 01/12/2021 el Secretari Accidental va procedir a obrir les ofertes.
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D’acord amb l’apartat 6 de les característiques del contracte menor de serveis
establertes en l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de data 16
de novembre de 2021, la valoració de les ofertes serà mitjançant criteri únic de preu.
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Les ofertes són les següents:
Persona Licitadora
Descoberta SLU

Import sense IVA
2066,12 €

En data 1 de desembre de 2021 el secretari accidental de la corporació, va emetre
informe en el qual es detalla el que es transcriu a continuació:
1. S’ha comprovat en el RELI de la Generalitat de Catalunya que l’empresa
DESCOBERTA SLU està degudament constituïda, la persona signant de la
proposició té poder bastant per formular l’oferta, no està incursa en cap
prohibició per contractar i està al corrent de llurs obligacions amb l’Administració
Tributària i amb la Seguretat Social. No obstant això, no consta en el RELI que
disposi d’Assegurança d'indemnització per riscos professionals.
2. Requerir a l’empresa DESCOBERTA SLU a presentar la següent declaració:



Declaració Responsable indicant equip tècnic (Mitjans personals) del que
es disposarà per l’execució del contracte i que aquests compleixen amb les
obligacions descrites als Plecs de Prescripcions Tècniques.
Documentació acreditativa de disposar d’Assegurança d'indemnització per
riscos professionals.

3. En el supòsit que l’empresa presenti la documentació requerida en l’apartat
tercer, Proposar a l’Òrgan de Contractació (La Junta de Govern Local/Alcaldia)
l’Adjudicació del contracte de serveis de dinamització del Consell Municipal dels
Infants de Sant Cugat Sesgarrigues pel curs 2021/22 a l’empresa que es detalla
a continuació i per l’import que hi figura:
Persona Licitadora
Descoberta SLU

Import sense IVA
2066,12 €

4. En el supòsit que no presenti la documentació requerida l’empresa amb l’oferta
classificada en primer lloc s’hauria de declarar deserta la contractació.
En data 1 de desembre de 2021 i Registre de Sortida núm. S-2021-1681 l’Ajuntament
de Sant Cugat Sesgarrigues va trametre el requeriment de documentació prèvia a
l’adjudicació a l’empresa.
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L’empresa DESCOBERTA SLU, va presentar dins de termini, en data 10 de desembre
de 2021 i Registre d’entrada núm. E-2021-3369, la documentació requerida. En aquest
sentit, acredita la disposició d’una assegurança d'indemnització per riscos professionals
i aporta Declaració Responsable dels mitjans tècnics.
Existeix consignació suficient per vinculació per a autoritzar la despesa per import de
fins a 2.500,00€, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària 330/22900 del Pressupost
municipal vigent per a realitzar la contractació d’aquest servei.
Vist el que disposen els articles 17, 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 153 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
A data de la signatura i des de dotze mesos enrere, per aquest objecte els contractes
menors celebrats amb el tercer proposat sumen un total de 0,00 €.
En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Decret
de l'Alcaldia 180/2019 de data 17 de juliol de 2019, s’acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte menor pel Servei de dinamització del Consell Municipal
dels Infants de Sant Cugat Sesgarrigues pel Curs 2021/2022. a l’empresa
DESCOBERTA, SLU (NIF B65433740), per import 2066,12€ + 433,88€ (21% IVA) =
2.500,00€, d’acord amb l’oferta presentada
Segon.- Notificar el present acord a les empreses interessades.
Tercer.- Publicar la informació al perfil del contractant (PC) i al registre públic de
contractes(RPC).
Quart.- Donar trasllat de l’acord a la Intervenció d’aquest ajuntament als efectes
oportuns.”
I perquè així consti, lliuro la certificació d’ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde
-President, a Sant Cugat Sesgarrigues, a data de la signatura electrònica.
El Secretari acc.,

Vist i plau
L’Alcalde,

Signat electrònicament per qui s’indica.
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