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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/1698
Assumpte: contractació del Servei de Direcció de Fires, la gestió de la fira Expohabitat, la gestió de
la fira Gastronòmica i la logística i muntatge del Congres d’Emprenedoria

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 12 de setembre de 2019, va acordar:

13/09/2019 alcalde

«
Expedient 2019/1698 de contractació dels serveis de logística de la Fira Expohabitat i de la Fira
Gastronòmica i la direcció i logística del Congrés d’Emprenedoria mitjançant procediment
d’adjudicació obert i tramitació ordinària.
En data 28/02/2019 es dictà el Decret d’Alcaldia núm. 2019/907 mitjançant el 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.
En data 27/08/2019 la responsable de la Unitat de Promoció Econòmica va signar la Memòria de
contractació, juntament amb la Regidora delegada de Benestar Social i Promoció Econòmica en la
qual justificaven la necessitat i idoneïtat d’aquesta contractació.

Miquel Bell-lloch i Palet

Signatura 2 de 2

En data 27/08/2019 la responsable del contracte signà el PPT.
En data 03/09/2019 s’adjuntà a l’expedient esmentat, per la serva aprovació per la Junta de
Govern Local, la proposta de PCAP, en el qual es regula la contractació de referència.
En data 05/09/2019 la Cap de la Unitat de Contractació i de Serveis Jurídics emeté informe jurídic.
En data 05/09/2019 el Secretari de la Corporació emet informe jurídic preceptiu.
En data 06/09/2019 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 2019/64/4331/22799/01.

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació dels serveis de logística de la Fira Expohabitat i
de la Fira Gastronòmica i la direcció i logística del Congrés d’Emprenedoria mitjançant
procediment d’adjudicació obert i tramitació ordinària.
El pressupost base de licitació és de 106.600,00€€ més 22.386,00€ corresponents al 21% d’IVA.
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Signatura 1 de 2

12/09/2019 secretari

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:
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El contracte tindrà una durada 2 anys amb possibilitat de pròrroga per a una anualitat més, que
coincidirà amb el contracte de direcció i comercialització, amb el següent desglossament del cost
total del contracte per a cada lot:
DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS – LOT 1: LOGÍSTICA FIRA EXPOHABITAT
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
Import total
2020
64 433122799
20.200,00 €
21%
4.242,00 €
24.442,00 €
2021
20.200,00 €
21%
4.242,00 €
24.442,00 €
Import
40.400,00 €
21%
8.484,00 €
48.884,00 €
total
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DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS – LOT 2: LOGÍSTICA FIRA
GASTRONOMICA
Import
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
total
64
24.442,00
2020
20.200,00 €
21%
4.242,00 €
433122799
€
24.442,00
Import total
20.200,00 €
21%
4.242,00 €
€
DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS – LOT 3: DIRECCIÓ I LOGÍSTICA CONGRÉS
EMPRENEDORIA
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA Import total
2019
64 433122799
23.000,00 €
21%
4.830,00 € 27.830,00 €
2020
23.000,00 €
21%
4.830,00 € 27.830,00 €
Import total
46.000,00 €
21%
9.660,00 € 128.986,00 €

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 15 dies
naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al perfil del Contractant, per
presentar oferta.

12/09/2019 secretari

Cinquè.- DESIGNAR com a responsable del contracte a la senyora Núria Bofill Hernández,
responsable de la Unitat de Promoció Econòmica.
Sisè.- DELEGAR A favor de la secretària 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 el present acord a la Unitat de Promoció Econòmica i a la Unitat de Gestió
Pressupostària.
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»
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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.
Vist i plau
L’alcalde
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El secretari
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