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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.

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 5 de desembre de 2019, va acordar:
«IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
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Expedient 2019/6282 de contractació del servei d'assessorament tècnic de processos participatius
de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, per procediment obert simplificat abreujat i tramitació
ordinària.

FETS
En data 7/10/2019 s’incoà l’expedient de contractació per resolució de la regidoria de Serveis
Generals número 4257.
En data 24/10/2019 la Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària, acordà aprovar, d’una
banda, l’expedient de contractació mixta del servei esmentat mitjançant sistema de contractació
obert i procediment obert simplificat abreujat, així com aprovar el PCAP i PPT, publicar anunci
licitació i designar responsable d’aquest expedient.
En data 29/10/2019, a les 14.30 h, s’anuncià la licitació a la plataforma de contractació, perfil
contractant. Durant el termini de presentació d’ofertes s’han presentat a la licitació un licitador.
En data 19/11/2019, la Unitat de Contractació i Assessoria Jurídica es va reunir amb el Cap de la
Unitat de Dinamització Comunitària, per obrir el sobre únic, que havia de contenir la declaració
responsable i l’oferta econòmica, la qual va revisar la documentació administrativa continguda en
el sobre únic del licitador, que es va considerar correcte i va determinar l’admissió de l’empresa, a
continuació es va revisar l’oferta econòmica de la qual se’n extreu el següent:

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.
Comprovats el document corresponent a la declaració responsable, es verifica que és correcte.
La proposta econòmica, conté el següent resultat:
El Sr. .../..., amb residència a Palafolls, al carrer ..../..., i amb NIF.../..., 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
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“.../...Es verifica que hi ha una única empresa presentada, Audifilm Consulting SLC.
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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 quaranta-un 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:





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.

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.
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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.
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:
Licitador

Audifilm Consulting SLC

Puntuació oferta econòmica
Puntuació altres criteris apreciació automàtica

60

Títol Universitari en Sociologia o Ciències Polítiques

20

Realització assessorament en altres processos participatius
Puntuació total

0
80

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.
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:

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.”

En data 25/11/2019 es requereix, per registre de sortida 10900, al representat del licitador Audifilm
Consulting SLC, la presentació de la documentació prevista en el plec de condicions de la
contractació del servei de referència. L’empresa Audifilm Consulting, S.L.C , amb CIF B83998740,
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Primer. Audifilm Consulting SLC.
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va presentar la documentació requerida per tal de poder adjudicar aquesta contractació en data
29/11/2019 per registre d’entrada 18721.
En data 29/11/2019, el tècnic de la Unitat de Gestió de Persones, emet informe favorable sobre el
pla de prevenció de riscos laborals presentat pel licitador Audifilm Consulting, S.L.C., amb CIF
B83998740.
En data 4/12/2019, l’interventor municipal emet informe de fiscalització limitada de requisits bàsics
de conformitat de l’expedient esmentat.
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.
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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:
ACORDS:
Primer. - APROVAR L’ORDRE DE CLASSIFICACIÓ de les empreses licitadores, de conformitat
amb la proposta de la Mesa de contractació celebrada en data 19/11/2019, d’acord amb el
següent ordre:
1. Audifilm Consulting S.L.C., amb CIF B83998740.
Segon.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació celebrada en
data 19/10/2019, la contractació relativa al servei d'assessorament tècnic de processos
participatius de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni a favor de Audifilm Consulting, S.L.C., amb
CIF B83998740, 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. Preu
El preu màxim resultant de l’oferta, pel qual s’adjudica el contracte és de 6.001,60€ dels
quals 4.960,00€ correspon al principal i 1.041,60€ a l’IVA. L’import esmentat correspon a
les dues anualitats i desglossat de la següent :
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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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2019
2020
2021
TOTAL

1.735,00 €
2.480,00 €
745,00 €
4.960,00 €

364,35 €
520,80 €
156,45 €
1.041,60 €

2.099,35 €
3.000,80 €
901,45 €
6.001,60 €

2. Durada
La durada d’aquest contracte és de dos anualitats, a comptar de l’endemà de la signatura
de l’acta d’inici; amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals.
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.

Miquel Bell-lloch i Palet
Carlos Jiménez i Miramón

Signatura 1 de 2

09/12/2019 secretari

Signatura 2 de 2

09/12/2019 alcalde

Quart.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, d’acord amb la clàusula 12 del PCAC punt 2, la
formalització del contracte es produeix mitjançant la signatura d’acceptació per part de
l’adjudicatari, d’acord amb el que disposa l’article 159.6 de la LCSP.
En el termini màxim de 5 dies hàbils des de la recepció de la notificació de l’adjudicació haurà
d’aportar signat electrònicament el document adjunt a la notificació del present acord (anomenat:
“model acceptació adjudicació simplificats abreujats”).
Cinquè.- DEMANAR a l’empresa AUDIFILM CONSULTING, S.L.U. que abans d’iniciar-se la
prestació del servei APORTI la documentació que tot seguit es relaciona:
a)
b)
c)
d)
e)

Avaluació de riscos laborals.
Pla de prevenció de riscos laborals.
Planificació anual de l’activitat preventiva.
Coordinació d’activitats amb altres contractistes
Totes les obligacions envers el seu personal: vigilància de la salut, formació, informació i
mesures de protecció.

Sisè.- COMUNICAR a l’empresa AUDIFILM CONSULTING, S.L.U, que en el cas que hagi de tenir
algun altre treballador per compte propi o aliè dedicat efectivament a l’objecte del contracte,
encara que sigui de forma temporal i/o parcial, ho haurà de comunicar, prèviament, a aquest
Ajuntament, als efectes d’acreditació de l’acompliment de la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals. ADVERTIR a AUDIFILM CONSULTING, S.L.U. que en cas
d’incompliment d’aquest punt, l’ajuntament de Calonge i Sant Antoni quedarà total i absolutament
exonerat de responsabilitats per qualsevol efecte derivat de l’incompliment.
Setè.- FACULTAR al Senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb aquest acord.
Vuitè.- NOTIFICAR el present acord als interessats i comunicar-ho a la Unitat de Gestió
Pressupostària i a la Unitat Dinamització Comunitària.
Novè.- 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.»
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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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