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Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/6282
Assumpte: Contractació del servei d'assessorament tècnic de processos participatius de
l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

Mònica Boira

Identificació de la sessió
Expedient de contractació: 2019/6282
Objecte: Licitació del servei d’assessorament tècnic en processos participatius.
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat.
Pressupost base de licitació: 6.050 € € iva inclòs.
Data d’obertura: 19/11/2019
Hora: 10:00 a 10:21
Lloc: Dependències de la Unitat de Contractació i Serveis Jurídics.
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Acta obertura ofertes Unitat de Contractació

Desenvolupament de la sessió
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Assistents a l’acte d’obertura
-

Miquel Bell-Lloch Palet, Alcalde

-

Sílvia Subirana de la Cruz. Tècnic d’administració general i Cap de la Unitat de
Contractació i Serveis Jurídics.

-

Mònica Boira Camacho, Cap de la Unitat de Dinamització Comunitària.

-

Núria Ibars Casas. Tècnic d’administració general de la Unitat de Contractació i Serveis
Jurídics.

Verificant que existeix quòrum suficient, es procedeix a la introducció de les credencials a la
plataforma de contractació.
Es verifica que hi ha una única empresa presentada, Audifilm Consulting SLC.
Es procedeix a l’obertura del el sobre digital que conté l’annex 1 corresponent a la declaració
responsable i l’annex 2 corresponent a l’oferta econòmica.

Núria Ibars Casas
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Miquel Bell-lloch i Palet
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Comprovats el document corresponent a la declaració responsable, es verifica que és correcte.

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

Codi Segur de Validació
de Calonge i 174290d5fe5d4f82bf0aa06ccbba02a0001
Url de validació

Sant Antoni

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Mònica Boira

El Sr. Francesc Alemany Martínez, amb residència a Palafolls, al carrer Josep Capdevila, número
65, i amb NIF 77611255D, declara que, assabentat de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte “Contractació del servei d'assessorament
tècnic de processos participatius de l'ajuntament de Calonge i Sant Antoni”, amb expedient
número 2019/6282, es compromet en nom i representació de l’empresa a executar-lo amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: 6.001,60 € sis mil un euros
amb seixanta cèntims (import que es correspon a dos anys de contracte) de les quals 4.960,00 €
quatre mil nou-cents seixanta euros, es correspon al preu del contracte i 1.041,60 € mil quarantaun euros amb seixanta cèntims es corresponen a l’impost sobre el Valor Afegit (IVA).
L’import esmentat correspon a les dues anualitats i es desglossa de la següent manera:
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La proposta econòmica, conté el següent resultat:






Assessorament tècnic per al disseny i realització de les consultes de barris. 495 € IVA no
inclòs.
Gestió i dinamització de les sessions de debat de les consultes de barris 745 € IVA no
inclòs.
Gestió i dinamització de les sessions de retorn de les consultes de barris 745 € IVA no
inclòs.
Assessorament tècnic per al disseny i realització dels Pressupostos Participatius 495 € IVA
no inclòs.
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Així mateix, als efectes de valorar els criteris automàtics ofereix el següent:


Que la persona assignada a l’execució del contracte disposa de títol universitari de
llicenciatura en ciències polítiques, adjunta certificació de la titulació exigida.



Que la persona assignada a l’execució del contracte ha realitzat assessorament en 7
processos participatius, la documentació adjunta no acredita la realització dels treballs
realitzats.

Atesa la manca d’acreditació documental dels treballs realitzats d’acord amb l’establert a l’apartat
S.3 “Certificació de l’ens on s’ha prestat l’assessorament” comporta la puntuació de 0 punts en
l’esmentat apartat.

Núria Ibars Casas
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Miquel Bell-lloch i Palet
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Un cop aplicats els criteris de valoració de les ofertes previstos a la clàusula 10 del Plec de
clàusules econòmiques i administratives que regeix la licitació i l’apartat S de la memòria, el
licitador obté la següent puntuació:

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
Codi Segur de Validació

174290d5fe5d4f82bf0aa06ccbba02a0001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Mònica Boira

Audifilm Consulting SLC

Puntuació oferta econòmica
Puntuació altres criteris apreciació automàtica

60

Títol Universitari en Sociologia o Ciències Polítiques
Realització assessorament en altres processos
participatius

20

Puntuació total

80

0

Pel que fa a si l’oferta de l’empresa Audifilm Consulting SLC es troba en situació d’anormalitat i
després d’aplicar-hi el càlcul recollit a l’apartat 4 de la clàusula 10 del PCAP, es determina que
l’oferta presentada no incorre en presumpció d’oferta anormalment baixa.
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Licitador

D’acord amb l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- CLASSIFICAR els licitadors per a la contractació del servei d’assessorament tècnic en
processos participatius de la següent forma:
Primer. Audifilm Consulting SLC.
Segon.- ORDENAR la revisió de la documentació administrativa presentada pel primer classificat,
previ requeriment d’aquesta i, en cas que aquesta sigui correcte, s’elevarà a l’òrgan de
contractació. En cas contrari es tornarà a convocar la mesa de contractació.

Miquel Bell-lloch Palet

Sílvia Subirana de la Cruz

Mònica Boira Camacho

Núria Ibars Casas

Núria Ibars Casas
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Finalitzat l’objecte de la reunió, es llegeix aquesta acta, la qual es troba conforme.

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
Codi Segur de Validació

174290d5fe5d4f82bf0aa06ccbba02a0001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

