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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/1571
Assumpte: Contractació de la prestació dels serveis de determinades activitats formatives de la
Unitat de Dinamització Comunitària

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 10 d'octubre de 2019, va acordar:
«IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Miquel Bell-lloch i Palet
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Expedient 2019/1571 de contractació de la prestació dels serveis de determinades activitats
formatives de la Unitat de Dinamització Comunitària, mitjançant procediment d’adjudicació obert,
tramitació ordinària.
FETS
En data 22/05/2019 s’incoà l’expedient de contractació per decret d’alcaldia número 2384/2019.
En data 4/07/2019 la Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària, acordà aprovar, d’una
banda, l’expedient de contractació del servei esmentat mitjançant sistema de contractació obert i
procediment ordinari, així com aprovar el PCAC i PPT, publicar l’anunci de licitació i designar al
responsable d’aquest contracte.
En data 9/08/2019, a les 11.23h, s’anuncià la licitació a la plataforma de contractació, perfil del
contractant. Durant el termini de presentació d’ofertes s’han presentat a la licitació dos licitadors:
o ACTIESCOLA SLU
o ESQUEMES INFORMÀTICS SL

En data 28 d’agost de 2019 es va presentar l’informe de valoració per part del responsable del
contracte i posteriorment en data 03/09/2019 es va celebrar a mesa de contractació, en sessió
núm. 2, per donar compte de l’informe de valoració dels criteris subjectius dels projectes
continguts al sobre B, i posteriorment obrir els sobres C, resultant el següent:
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En data 27/08/2019 es reuní la mesa de contractació, en sessió núm. 1, la qual va revisar la
documentació administrativa continguda en el sobre A i va determinar l’admissió dels licitadors,
segons l’acta de la sessió que consta en aquest expedient i va procedir a obrir el sobre B que
contenia la proposta organitzativa dels licitadors a fi de que fos valorada pel tècnic competent en
el termini de 7 dies.
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La Mesa es donà per assabentada de l’informe i donà la seva conformitat. A resultes de la
valoració efectuada per la responsable, es van atorgar les següents puntuacions:
ACTIESCOLA
SLU
Coherència i viabilitat de la
5
proposta d’actuació
Metodologia emprada
4
Sistemàtica per a l’avaluació
6
dels alumnes
Mecanismes de coordinació
7
i informació Ajuntamentempresa
TOTAL
22

ESQUEMES
INFORMÀTICS SL
8
8
8
10
34
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PUNTUACIÓ CRITERIS
OBJECTIUS

ACTIESCOLA
ESQUEMES
INFORMÀTICS

ACTIESCOLA
ESQUEMES
INFORMÀTICS

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
35,00
28,02
PUNTUACIÓ
CRITERIS
SUBJECTIUS
22
34

PUNTUACIÓ
EXPERIÈNCIA
COORDINADOR
0
0
PUNTUACIÓ
CRITERIS
OBJECTIUS
35
28,02

TOTAL
35
28,02
TOTAL
PUNTUACIÓ
57
62,02

Es va examinar la documentació a que fa referència l’apartat 10.2 del PCAP, i essent que
l’empresa ESQUEMES INFORMÀTICS SL es troba inscrita al RELI amb les dades actualitzades, i
que la mateixa en la declaració responsable continguda en la seva oferta va manifestar que
constituiria la garantia mitjançant la modalitat de retenció en el preu, no ha estat necessari requerir
cap documentació per a l’adjudicació.
En data 07/10/2019, l’interventor municipal emet informe de fiscalització limitada de requisits
bàsics de conformitat de l’expedient esmentat.
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Es va procedir a obrir el sobre C que contenia les ofertes amb criteris objectius. La puntuació
assignada a cada oferta és la següent:
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FONAMENTS DE DRET
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 148 i 149 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per procedir a l’adjudicació de la
contractació de referència.
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:
ACORD
PRIMER.- APROVAR L’ORDRE DE CLASSIFICACIÓ de les empreses licitadores, de conformitat
amb la proposta de la Mesa de contractació celebrada en data 3 de setembre de 2019, d’acord
amb el següent ordre:
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1. ESQUEMES INFORMÀTICS, S.L.
2. ACTIESCOLA SLU
SEGON.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació celebrada en
data 3 de setembre de 2019 la contractació relativa a la prestació dels serveis de determinades
activitats formatives de la Unitat de Dinamització Comunitària a favor de l’empresa ESQUEMES
INFORMÀTICS SL, al qual li resulten d’aplicació les condicions previstes en el PCAP i PPT, així
com les que s’indiquen a continuació resultat de l’oferta de l’adjudicatari:
1. Oferta econòmica: Preu unitari per hora de formació 26,60 € (exempt d’IVA)
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2. Adscripció al contracte com a coordinador a la Sra. Jessica Creus i Garcia
3. Durada: La durada d’aquest contracte segons lletra E del Quadre de característiques del
PCAP és de dos anys, amb les següents fases d’execució:
-De l’1 de gener de 2020 al 30 de juny de 2020
- De l’1 d’octubre de 2020 al 30 de juny de 2021
Addicionalment, es preveu la possibilitat de fer dues pròrrogues anuals corresponents als
dos següents cursos escolars (de l’1 d’octubre al 30 de juny dels cursos 2021-2022 i 20222023).

Carlos Jiménez i Miramón

Signatura 1 de 2

16/10/2019 secretari

4. El pressupost base de licitació queda recollit en el següent quadre de fiançament:
ANY
2020
2020
2021
2021
Import
total

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS
PARTIDA
IMPORT
% IVA
IMPORT
NET
IVA
61.3230.22699
10.034,20 Exempt
0
61.3341.22609
11.965,80 Exempt
0
61.3230.22699
6.267,80 Exempt
0
61.3341.22609
7.868,24 Exempt
0
36.136,04 Exempt
0

IMPORT
TOTAL
10.034,20
11.965,80
6.267,80
7.868,24
36.136,04
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TERCER.- APROVAR la despesa de l’import determinat a l’apartat anterior. El pagament
s’efectuarà d’acord amb l’apartat D6 del quadre de característiques del plec de clàusules que
regeix aquesta contractació.
QUART.- COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte administratiu
corresponent, d’acord amb el què estableix la clàusula 12 del PCAP d’aquest contracte. En el
termini màxim de quinze dies hàbils posteriors a la notificació del present acord i que serà
obligatòria la signatura electrònica del contracte.
CINQUÈ.- RETENIR DEL PREU L’IMPORT NECESSARI PER A CONSTITUIR LA GARANTIA,
d’acord amb la petició de l’adjudicatari i conforme preveu l’apartat K del plec regulador, fins a la
quantitat de 1.806,80 €.
SISÈ.- FACULTAR al Senyor Alcalde - President per signar qualsevol document que sigui
necessari en relació amb aquest acord.
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SETÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats i comunicar-ho a la Unitat de Dinamització
Comunitària i a la Unitat de Gestió Pressupostària.
VUITÈ.- PUBLICAR els documents que corresponguin d’acord amb la normativa vigent en matèria
de contractació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.»
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.
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Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
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