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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/8591
Assumpte: Contractació mixta de la prestació del servei de coordinació i decoració de les activitats
de Cavalcada de reis i Doremifa'n Flors

Carlos Jiménez i Miramón, secretari de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (Girona),
CERTIFICO: Que segons consta a l’esborrany de l’acta redactada, la Junta de Govern Local,
reunida en sessió amb caràcter ordinari el dia 7 de novembre de 2019, va acordar:
«Expedient 2019/8591 de contractació per a la prestació del servei de coordinació i decoració de
les activitats Cavalcada de Reis i Doremifa’n Flors, mitjançant procediment d’adjudicació obert
simplificat abreujat i tramitació ordinària.
La present licitació es divideix en dos lots:
Lot 1: Cavalcada de Reis de Calonge.
Lot 2: Doremifa’n flors.
En data 30/10/2019 la Cap i Tècnica de la Unitat de Dinamització Comunitària signà la Memòria
de contractació, juntament amb el Regidor d’Ensenyament, Cultura i Festes, en la qual justifica la
necessitat i la idoneïtat d’aquesta contractació.
En data 04/11/2019 es dictà la Resolució de la Regidoria de Serveis Generals número 2019/4677
mitjançant la qual s’ordenà l’obertura de l’expedient esmentat i la redacció del plecs de
prescripcions tècniques (PPT) i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que
regularan aquest contracte.
A l’expedient figura el PPT signat per la Cap de la Unitat de Dinamització Comunitària i
responsable del contracte.
En data 04/11/2019 s’adjuntà a l’expedient esmentat, per la seva aprovació per la Junta de
Govern Local, la proposta de PCAP, en el qual es regula la contractació de referència.
En data 04/11/2019 la Tècnica d’Administració General de la Unitat de Contractació i Assessoria
Jurídica emeté informe jurídic.
En data 05/11/2019 el Secretari de la Corporació emet informe jurídic preceptiu.
En data 06/11/2019 l’Interventor d’aquest Ajuntament emeté l’informe preceptiu relatiu a la
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat, així com a l’existència de crèdit
pressupostari adequat i suficient per fer a front a la despesa de referència a la partida
pressupostària 2020/61/3341/22609/01.
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Vist l’informe de data 6/11/2019, emès per la responsable del contracte i el Regidor
d’Ensenyament, Cultura i Festes, els quals justificaven l’aprovació per urgència d’aquest acord, en
motiu de que la cavalcada de reis es realitza el dia 5 de gener i, no tenint possibilitat de canviar la
data, s’ha de tenir adjudicat el contracte abans d’aquesta data.
En ús de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Decret de l’alcaldia núm.
2019/3174 de data 12 de juliol de 2019, s’acorda per unanimitat:
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació per a la prestació del servei de coordinació i
decoració de les activitats Cavalcada de Reis i Doremifa’n Flors, mitjançant procediment
d’adjudicació obert simplificat abreujat i tramitació ordinària.
El pressupost base de licitació és de 16.940,00 € (14.000,00 + 2.940,00 € d’IVA al 21%),
distribuïts en lots de la següent manera:
Lot 1: 8.470,00 € (7.000,00 € + 1.470,00 € d’IVA al 21%).
Lot 2: 8.470,00 € (7.000,00 € + 1.470,00 € d’IVA al 21%).
El desglossament del cost total del contracte és el següent:
DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS LOT 1 CAVALCADA REIS
CALONGE
Any
Partida
Import net
%IVA Import IVA Import total
2020
61.3341.22609 3.500,00 €
21
735,00 €
4.235,00 €
2021
61.3341.22609 3.500,00 €
21
735,00 €
4.235,00 €
Import
7.000,00 €
1.470,00 €
8.470,00 €
total
DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS LOT 2 DOREMIFA’N FLORS
Any
Partida
Import net
%IVA Import IVA Import total
2020
61.3341.22609 3.500,00 €
21
735,00 €
4.235,00 €
2021
61.3341.22609 3.500,00 €
21
525,00 €
4.235,00 €
Import
7.000,00 €
1.470,00 €
8.470,00 €
total
La durada del contracte pel Lot 1 comprendrà entre la data de l’acceptació pel contractista de la
resolució d’adjudicació, i el 10 de gener de 2021.
La prestació efectiva dels serveis es durà a terme respecte a la primera anualitat, des de
l’acceptació fins el 10 de gener de 2020 i la segona anualitat, des de l’1 d’octubre de 2020 al 10 de
gener de 2021.
La durada del contracte pel Lot 2 comprendrà entre la data de l’acceptació pel contractista de la
resolució d’adjudicació, i el 31 de maig del 2021.
La prestació efectiva dels serveis es durà a terme des del 2 de gener al 31 de maig de 2020 i del 2
de gener al 31 de maig de 2021.
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Es preveu la possibilitat de prorrogar els contractes per dues anualitats més respecte a cadascun
del lots.
Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars que figura a l’expedient.
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars que figura a l’expedient.
Quart.- PUBLICAR l’anunci de la licitació al perfil del contractant, fixant un termini de 10 dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al perfil del Contractant, per
presentar oferta.
Cinquè.- DESIGNAR com a responsable del contracte a la senyora Mònica Boira i Camacho,
Cap de la Unitat de Dinamització Comunitària.
Sisè.- DELEGAR a favor de les tècniques de la Unitat de Contractació i Serveis Jurídics, a la vista
de la proposta d’adjudicació, el requeriment a l’empresa licitadora, que hagi presentat la oferta
més avantatjosa econòmicament, per tal que en el termini de 7 dies hàbils, presenti la
documentació que es determina al PCAP per a l’adjudicació del contracte.
Setè.- COMUNICAR el present acord a la Unitat de Dinamització Comunitària i a l’Àrea de Serveis
Econòmics.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde, segons l’acta de la
sessió, referida a l’encapçalament pendent d’aprovació, i a reserves d’allò que disposa l’art. 206
del R.O.F.

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
El secretari

Vist i plau
L’alcalde

