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ANUNCI DE L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAFRUGELL PEL QUAL ES FA
PÚBLICA LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER
A LA SONORITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I VISUALITZACIÓ DELS ACTES ORGANITZATS PER
A LA CANTADA D’HAVANERES DE CALELLA DE PALAFRUGELL, AMB NÚMERO
D’EXPEDIENT [7/2022] de Licitacions administratives
En sessió celebrada per la Junta de Govern de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
del dia 5 de maig de 2022, es va aprovar el contracte mixt de subministrament i serveis per a la
sonorització, il·luminació i visualització dels actes organitzats per a la Cantada d’Havaneres de
Calella de Palafrugell, així com els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars, que han de regir la tramitació d’aquest expedient de licitació, convocant la licitació de
forma simultània, d’acord amb allò previst als articles 117, 135,156 i 318, de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), d’acord amb les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut de promoció econòmica de Palafrugell
b) Número d’identificació: P1700054H
c) Òrgan que tramita l'expedient: Serveis jurídics – Contractació
d) Responsable de l’execució del contracte: L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
e) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
f) Principal activitat del poder adjudicador: Promoció econòmica
g) Número d'expedient: 7/2022
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
b) Domicili: Carrer Major, 11
c) Localitat i codi postal: Palafrugell CP: 17200
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972613100
f) Adreça electrònica: contractacio@palafrugell.cat
g) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofiWn_pscp/AppJava/perfil/palafrugell/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Els interessat en el procediment de licitació
podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària,
la qual es facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions
3. Objecte del contracte
a)

Descripció de l'objecte: És la sonorització, il·luminació i visualització amb pantalles de gran
format, serveis de muntatge, proves, operació i desmuntatge de tots els elements necessaris
per a l’execució de la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell per l’edició de l’any
2022.

b)

Admissió de pròrroga: No

c)

Divisió en lots i número de lots: No

d)

Lloc d'execució: Palafrugell

e)

Termini d'execució: Serà entre els dies 30 de juny i 2 de juliol de 2022.
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4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: el present contracte es tipifica com a contracte administratiu mixt amb un
import de subministrament superior al de serveis es tramita com a contracte de subministraments
i se subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat abreujat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte:

b)

Pressupost base de licitació:
total 59.165,55€

56.231,72€ sense IVA
48.897,15€, més. 10.268,40€ corresponents al 21% d’IVA,

6. Admissió de variants: No s’accepten
7. Garanties
a) Provisional: No procedeix
b) Definitiva: No s’exigeix
8. Requisits específics del contractista
Solvència i classificació empresarial:
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
De conformitat amb l’article 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
No obstant, de conformitat amb el que disposa l’últim paràgraf del punt 6 de l’article 159 i el punt
4, s’exigeix que els licitadors hauran de presentar la declaració de responsable seguint el model
de l’Annex 2, conforme declaren, respecte a la representació de la societat que presenta l’oferta,
que disposen de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica, que tenen les
autoritzacions necessàries per exercici l’activitat, que no es troben en causa de prohibició de
contractar i amb indicació, si s’escau, de declarar si existeix el compromís de recórrer a les
capacitats amb una altre empresa.
Aquest efectes es requereix de la següent solvència:
a) Solvència econòmica i financera.
a.1. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, que cobreixi els danys o
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perjudicis a terceres persones com a conseqüència de l’activitat professional objecte de la
licitació. La pòlissa ha d’assegurar d’un mínim per sinistre/any de 1.000.000 € amb un sublímit
per víctima de 300.000€
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b) Solvència tècnica o professional
b.1. Haver executat, en els tres (3) últims exercicis, un mínim de dos (2) contractes de
característiques semblants al què és objecte de la licitació. S’entén per característiques
semblants haver realitzat contractes amb instal·lació d’elements i equipaments per a la
sonorització d’espectacles similars als definits en l’objecte del contracte, per un import com a
mínim, cadascun d’aquest contractes, de 45.000€.
b.2. Disposar del personal tècnic per a l’execució del contracte, tal i com es detalla en el plec de
prescripcions tècniques, amb l’experiència requerida per la prestació dels serveis, ja sigui amb
personal propi o subcontractat.
G2. Classificació empresarial: No s’exigeix d’acord amb l’article 77.1. b) de la LCSP
G3. Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte: De conformitat amb el PPT.
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental: Segons oferiment de l’oferta tècnica.
9. Criteris d’adjudicació: Segons clàusula H del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Segons clàusula M del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix d’acord amb l’article 18 de la
LCSP.
12. Presentació de les ofertes:
a)

Data límit de presentació: La que figura al perfil del contractant

b)

Documentació que cal presentar: Els licitadors presentaran en un únic sobre virtual la
documentació detallada a la clàusula 11 del PCAP. Les proposicions que no es presentin
per mitjans electrònics seran excloses

c)

Presentació d’ofertes electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/palafrugell/customProf

d)

S’accepta la facturació electrònica:
https://seu.palafrugell.cat/tramits/proveidors/enviament-de-factures-en-format-electronic

e)

S’utilitza el pagament electrònic:
https://seu.palafrugell.cat/tramits/proveidors/enviament-de-factures-en-format-electronic

13. Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut de Promoció Econòmica.
b) Lloc: A través l’enllaç a l’aplicació zoom:
https://us02web.zoom.us/j/9315526658?pwd=VlJWRFkzZmFleVFUNmszSHZObjIydz09
ID de reunió: 931 552 6658 - Codi d’accés: grtwv6
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c) Data i hora: Es publicarà al perfil del contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre únic és pública.
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14. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o espanyol
15. Recursos
Actes de la unitat tècnica d’auxili:
Els actes de la unitat tècnica d’auxili que no posen fi a la via administrativa es poden impugnar
interposant recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la seva notificació o publicació, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i la legislació bàsica del procediment administratiu comú.
Actes de la unitat tècnica d’auxili:
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que
han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims i els acords d’adjudicació d’aquest contracte
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini
d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al que
s'hagi produït la desestimació tàcita. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
- Òrgan competent en els procediments de recurs: Recurs de reposició Junta de govern de
l’IPEP i Contenciós administratiu: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona.
- Termini de presentació de recurs: Recurs de reposició: 1 mes i Recurs contenciós administratiu:
2 mesos
- Lloc: Es podrà interposar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
16. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No
Josep Piferrer i Puig
President
Palafrugell, 06/05/2022.
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