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CERTIFICAT
En Arcadi Corominas Baig Secretari – Interventor accidental de l’Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues. Alt Penedès. Barcelona.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada
en data 16 novembre de 2021, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de
l’acta corresponent, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INICI I L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS DE SANT
CUGAT SESGARRIGUES PEL CURS 2021/22
Identificació de l’Expedient:
Servei de dinamització del Consell Municipal dels Infants
Denominació del
de Sant Cugat Sesgarrigues
contracte:
2021 1272
Codi de l’Expedient:
Serveis
Tipus de Contracte:
Ordinari
Règim:
Contracte Menor
Procediment:
El Consell Municipal dels Infants és un òrgan de participació de caràcter consultiu de
l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per promoure i canalitzar la participació dels
infants en els diferents sectors de la vida local en què l'Ajuntament té competència, fent
així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers
públics del poble de Sant Cugat Sesgarrigues.
Aquest Consell es crea a l'empara d'allò que estableixen els articles 62, 63 i 64 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i es té en compte per a fer-ho el següent:
- El Consell dels Infants té com a marc de referència el reconeixement dels drets dels
infants i el considerar-los com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Es gestiona en la
Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i en la
línia estratègica, que els infants siguin protagonistes i participin activament en la seva
ciutat.
- L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues aposta per la participació dels infants al
poble, i és per això que vol constituir aquest Consell. L’Ajuntament entén que la
democràcia no és únicament un sistema formal que possibilita l’elecció de
representants; és i ha de ser per sobre de tot un conjunt de pràctiques, de formes de
relacionar-se, de governar, de respectar, d’escoltar i de reconèixer als altres.
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- La comunitat democràtica és de tots i per a tots, no és, doncs únicament, un poble per
les persones adultes; ha de ser un poble de tots i per a totes les edats. Sí, també un
poble dels i per als infants.
En aquest context, la participació esdevé com a una eina fonamental per l’exercici de la
democràcia, alhora que és una pràctica que “genera” una consciència col·lectiva en
relació a les necessitats de cada un d’aquests col·lectius humans que habiten els
pobles.
És necessària la realització de la contractació del Servei de Dinamització del Consell
Municipal d’Infants de Sant Cugat Sesgarrigues, atès que l’Ajuntament no disposa de
personal suficient per dur a terme la dinamització del Consell sense desatendre altres
serveis i necessitats importants del municipi.
En el Plec de Prescripcions Tècniques del Servei s’ha determinat que el preu del servei
és el que es detalla a continuació:



Valor estimat del contracte (VEC): El valor global del servei és de DOS MIL
SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (2.066,12 €), IVA exclòs.
Pressupost de licitació: El preu total de licitació és de DOS MIL SEIXANTA-SIS
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (2.066,12 €), més l’IVA al tipus vigent, per
import de QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS (433,88€), és a dir, un pressupost total de licitació de DOS MIL
CINC-CENTS EUROS (2.500,00€).

Existeix consignació suficient per vinculació per a autoritzar la despesa per import de
fins a 2.500,00€, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària 330/22900 del Pressupost
municipal vigent per a realitzar la contractació d’aquest servei.
Vist el que disposen els arts. 116, 117, 118 en relació amb l’article 63 LCSP, en quant a
l’inici, contingut, aprovació i publicitat de l’expedient administratiu.
La competència sobre l’inici i l’aprovació de l’expedient de contractació, atribuïda a
l’Alcaldia per la disposició addicional segona, punt 1 de la LCSP, ha estat delegada a la
Junta de Govern Local i aprovada per Decret de l’Alcaldia núm. 180/2019 de 17 de juliol
de 2019.
En base a aquests antecedents, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei de dinamització del
Consell Municipal dels Infants de Sant Cugat Sesgarrigues pel Curs 2021/2022.
Segon.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques que regiran la contractació i
l’execució del servei.
CODI DE L’EXPEDIENT: 1272 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_1272_SERVEI DE DINAMITZACIO DEL CONSELL
MUNICIPAL DELS INFANTS
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

SIGNAT
17/11/2021 16:37

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
CERTIFICAT JUNTA DE GOVERN (TD11-019): CERT_JGL_SERVEI
DINAMITZACIO CONSELL INFANTS MUNICIPAL _17112021

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 3J9JC-3P2G0-HB1HV
Data d'emissió: 17 de Novembre de 2021 a les 16:38:30
Pàgina 3 de 3

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 17/11/2021 16:34
2.- Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 17/11/2021 16:37

SIGNAT
17/11/2021 16:37

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 15822015 3J9JC-3P2G0-HB1HV 202B7F41EDDF2048F738E218397D4ED8D4DE0720) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Tercer.- Establir el termini de presentació de les ofertes, el canal de presentació de les
ofertes i la documentació a aportar:
1- OFERTES:
a) Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils des l’enviament d’invitació.
b) Documentació que cal presentar:
 Declaració i oferta econòmica segons model que es podrà trobar al Perfil
del Contractant
 Tota la Documentació acreditativa recollida en el Plec de Prescripcions
Tècniques (Respecte a aquesta, si l’empresa està inscrita en un Registre
d’empreses Licitadores, no caldrà que sigui aportada la que resti
acreditada en el Registre, sempre i quan estigui vigent i l’empresa
licitadora autoritzi a l’Ajuntament a la consulta).
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santcugatsesgarrigues
c) Presentació d’ofertes “Mitjançant presentació telemàtica”.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “licitació electrònica” de la Plataforma de Servei de
Contractació Pública.
Les empreses hauran d’efectuar només una oferta però indicant el desglossament del
preu per cadascuna de les partides amb l’IVA no inclòs, d’acord amb el model facilitat al
Perfil del Contractant.
Quart.- Encarregar a la Secretaria que convidi a presentar oferta econòmica a
l’empresa següent:


Descoberta

Cinquè.- Establir que l’oferta més avantatjosa es determinarà en funció d’un únic criteri,
que és l’econòmic.”
I perquè així consti, lliuro la certificació d’ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde
-President, a Sant Cugat Sesgarrigues, a data de la signatura electrònica.
El Secretari acc.,

Vist i plau
L’Alcalde,

Signat electrònicament per qui s’indica.
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