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Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2018/5000
Assumpte: Servei de manteniment i reparació dels vehicles municipals i de la maquinària de
jardiners així com el subministrament de recanvis i consumibles de jardineria.

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 31 de gener de 2019, va acordar:

Joan Caner Fernández

Signatura 2 de 2

04/02/2019 alcalde accidental

«Expedient 2018/5000 de contractació del servei de manteniment i reparació dels vehicles
municipals i de la maquinària de jardiners així com el subministrament de recanvis i consumibles
de jardineria, mitjançant procediment d’adjudicació obert, tramitació ordinària.
En data 19/12/2018 el Cap i tècnic de l’Àrea de Seguretat i Espai Públic signa la Memòria,
juntament amb el Regidor d’Esports i Governació, en la qual justifica la necessitat i idoneïtat
d’aquesta contractació.
En data 21/12/2018 per decret d’alcaldia núm. 2018/5609 s’ordena l’obertura de l’expedient
esmentat i la redacció del plecs PPT i PCAP que regularan aquest contracte.
Consta signat el corresponent plec de prescripcions tècniques pel Cap de l’Àrea de Seguretat i
Espai Públic i responsable del contracte.
En data 11/01/2019 s’adjunta a l’expedient esmentat, per la serva aprovació per la Junta de
Govern Local, la proposta del Plec de clàusules administratives particulars, el qual regularà la
contractació de referència.
En data 15/01/2019 la Tècnica d’Administració General de la Unitat de Contractació i de Serveis
Jurídics emet informe.
En data 16/01/2019 el Secretari de la Corporació emet informe preceptiu.

En ús de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Decret de l’alcaldia
núm.2059/2015 de data 6 de juliol de 2015, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment i reparació dels vehicles
municipals i de la maquinària de jardiners així com el subministrament de recanvis i consumibles
de jardineria, mitjançant procediment d’adjudicació obert, tramitació ordinària.

Carlos Jiménez i Miramón

Signatura 1 de 2

04/02/2019 secretari

En data 23/01/2019 l’Interventor d’aquest Ajuntament emet l’informe preceptiu, de fiscalització
limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat, alhora que fa referència a l’existència de crèdit
pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa de referència a les següents partides
pressupostàries: 2019 71 1321 21400 01 , 2019 72 1532 21400 01, 2019 70 9201 21400 01 i 2019
72 1532 21300 01.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Segell

Codi Segur
electrònic
de Validació
Ajuntament

Url de validació
de Calonge

223649d790394d71b209123b474a6f42001

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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El pressupost base de licitació és de 121.514,20 € (100.424,96 € més 21.089,24 € corresponents
al 21% d’IVA).
El contracte i tindrà una durada 2 anys amb possibilitat de prorrogar-se una anualitat més, amb el
següent desglossament del cost total del contracte:
DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS
Any
Partida Import net

%IVA

Import IVA

2019

LOT 1: 12.500,00 €

21

2.625,00 €

15.125,00 €

LOT 2: 2.925,00 €

21

614,25 €

3.539,25 €

LOT 3: 9.130,00 €

21

1.917,30€

11.047,30 €

LOT 4: 9.955,00 €

21

2.090,55 €

12.045,55 €

LOT 5: 15.702,48 €

21

3.297,52 €

19.000,00 €

LOT 1: 12.500,00 €

21

2.625,00 €

15.125,00 €

LOT 2: 2.925,00 €

21

614,25 €

3.539,25 €

LOT 3: 9.130,00 €

21

1.917,30€

11.047,30 €

LOT 4: 9.955,00 €

21

2.090,55 €

12.045,55 €

LOT 5: 15.702,48 €

21

3.297,52 €

19.000,00 €

100.424,96 €

21

21.089.24 €

121.514,20 €

Import total

2020

Import
total

Segon.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques que figura a l’expedient.
Tercer.- Aprovar també 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 15 dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al perfil del Contractant, per presentar
oferta.
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Cinquè.- Designar com a responsable del contracte al senyor Carles Roselló i Pujol, Cap de l’Àrea
de Seguretat i Espai Públic.
Sisè.- Es delega en favor del/la secretari/a de la Mesa, per tal que, a la vista de la proposta
d’adjudicació formulada per la mesa de contractació, requereixi a l’empresa licitadora que hagi
presentat la oferta més avantatjosa econòmicament per tal que en el termini de deu dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti al Registre
Electrònic General Municipal la documentació que es determina al PCAP.
Setè.- Comunicar-ho a l’Àrea de Seguretat i Espai Públic i a l’Àrea d’Intervenció i 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

