Número de registre: 2022-01-10 ECAS-12710/2021

Resolució: Contractar l’assistència tècnica del servei de microfonia de l'Ajuntament de Terrassa
Titular: DANIEL HERNANDEZ CROS PARADELL
Òrgan Gestor: Servei de Contractació

Ref. Exp: ECAS-12710/2021
Dependència d'origen

Servei de Contractació
RESOLUCIÓ
Mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert amb
número de registre 2021-10-13 ECAS-12710/2021, es van aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que han de regir
l’adjudicació del contracte del servei d’assistència tècnica del servei de microfonia dels actes
que es realitzen en la sala de Plens i en l’edifici Raval de l’Ajuntament de Terrassa, i es va
acordar iniciar els tràmits administratius adients per adjudicar-lo, mitjançant procediment obert
simplificat sumari, segons el que preveu l’article 159.6 de la LCSP i es basarà en el principi de
millor relació qualitat-preu. El pressupost base de licitació és de 14.850,00 euros, exclòs l’IVA.
La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %. El preu del contracte es formula en termes de
preus unitaris referits a un preu hora per la prestació de serveis. El nombre total de prestacions
incloses en l’objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel fet d’estar subordinat a les
necessitats de l’Ajuntament.
El contracte tindrà una durada d’un (1) any, comptat des de l’endemà de la formalització del
contracte. El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial més pròrrogues,
dos (2) anys.
L’òrgan de contractació va publicar amb data 15 d’octubre de 2021 l’anunci de licitació en el
perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la plataforma la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de
contractació pública electrònica PIXELWARE https://pixelware.com.
Dins del termini establert a l’anunci de la licitació van presentar oferta els següents licitaodors:
Data i hora de
presentació

Licitador
1

Daniel Hernandez-Cros Paradell

29/10/2021 a les 14:12 h

L’obertura del sobre que conté les proposicions es va fer a través de la plataforma electrònica
de contractació pública PIXELWARE amb data 3 de novembre de 2021. L’obertura dels sobres
no es va efectuar en acte públic, donat que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans
electrònics.
El licitador ha presentat l’oferta següent:

Licitador

1

Daniel Hernandez-Cros Paradell

Volumetria
estimada
270 h

Preu u.
màxim,
IVA exclòs
55,00 €/h

Preu u. ofert,
IVA exclòs
45,00 €/h

En data 2 de desembre de 2021, la tècnica del Servei de Patrimoni i Manteniment de
l'Ajuntament de Terrassa ha emès un informe on manifesta que de l’anàlisi de les ofertes
presentades es desprèn que no hi concorren els supòsits descrits al Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) per considerar que cap oferta sigui anormalment baixa.
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D’acord amb l’informe, la puntuació obtinguda dels criteris quantificables mitjançant la mera
aplicació de fórmules matemàtiques de les ofertes admeses en aquesta licitació d’acord amb la
clàusula 13a del PCAP, és la següent:
13.1.

Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a
través de la mera aplicació de fórmules (sobre únic), fins a un màxim de 100 punts:

13.1.1. Preu, fins a un màxim de 100 punts:
Les empreses licitadores ompliran una declaració econòmica i concretaran els preus unitaris oferts
(annex 1).
El preu de l’empresa
estimada.

licitadora s calcularà multiplicant el preu unitari ofert per la volumetria

Presentar una oferta de preu unitari superior al preu unitari màxim serà motiu d’exclusió del
procediment d’adjudicació del contracte.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa, i a la resta de forma
inversament proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Puntuació = 100 * ((pressupost base de licitació – preu ofert) / (pressupost base de licitació –
millor preu ofert)).
Es tindran en compte dos decimals.
Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 100 punts. I una oferta que no
proposi baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització
d’aquesta fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble
comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte
l’oferta econòmica més baixa.
El preu és l’únic factor determinant de l’adjudicació, perquè és un contracte de serveis, on les
prestacions estan perfectament definides tècnicament i no és possible variar els terminis de
lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, i per consegüent l’adjudicació
dels contracte no s’efectua utilitzant una pluralitat de criteris d’acord a l’article 145.3 g) de la LCSP.

Licitador

Preu unitari ofert,
exclòs l’IVA

Total punts

45,00 €/h

100

Daniel Hernandez-Cros Paradell

De conformitat amb el que estableix 150.2 de la LCSP, es procedent classificar, per ordre
decreixent, les proposicions presentades, segons els criteris d’adjudicació que s’indiquen en el
plec de clàusules administratives particulars:
Licitador
1a

Daniel Hernandez-Cros Paradell

Total punts
100

El senyor Daniel Hernandez-Cros Paradell, va autoritzar l’òrgan de contractació per obtenir de
forma directa l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social. El senyor Daniel Hernandez-Cros Paradell està al corrent en el compliment
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de les obligacions tributàries i de la seguretat social. De conformitat amb la clàusula 35a del
PCAP s’eximia l’empresa adjudicatària de l’obligació de constituir una garantia definitiva.
D’acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde
la competència com a òrgan de contractació respecte d'aquest contracte.
L'alcalde president, mitjançant decret amb número de registre 2020-11-05 DELE-11407/2020,
delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i
Govern Obert. Aquesta Tinència d'Alcaldia declara no incórrer en cap circumstància de
prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte d'interessos de
l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta establerts en
el Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa.
Per tot això i en ús de les facultats delegades pel decret d'Alcaldia-Presidència amb número de
registre 2020-11-05 DELE-11407/2020, aquest tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i
Govern Obert,
RESOL
Primer.- Adjudicar a Daniel Hernandez-Cros Paradell el contracte de servei d’assistència
tècnica del servei de microfonia dels actes que es realitzen en la sala de Plens i en l’edifici
Raval de l’Ajuntament de Terrassa, per un preu 45,00 €/h, exclòs l’IVA, de d’acord a l’oferta
presentada

La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %.
El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a un preu hora per la
prestació de serveis. El nombre total de prestacions incloses en l’objecte del contracte no es
defineix amb exactitud, pel fet d’estar subordinat a les necessitats de l’Ajuntament.
El contracte tindrà una durada d’un (1) any, comptat des de l’endemà de la formalització del
contracte. El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial més pròrrogues,
dos (2) anys.
Segon.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: 17.968,50 euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec l’aplicació pressupostària
0111/91201/22601 del Pressupost Municipal de 2022.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març). I, d'acord amb
la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
(LCSP), que exposa que es poden tramitar anticipadament els contractes l’execució material
dels quals hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals
depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol•licitada a una altra entitat pública o
privada, es sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels
recursos que han de finançar aquest contracte.
Tercer.- Advertir a l’empresa adjudicatària que les factures hauran de portar informació
codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (oficina comptable,
òrgan gestor i unitat tramitadora). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa
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que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures
són:
Servei

Oficina
comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del
punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en
el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a
l’Ajuntament.
Quart.- El contracte es perfecciona amb la signatura d’acceptació pel contractista de la
resolució d’adjudicació, de conformitat amb el que disposa l’art. 159.6.g) de la LCSP. I per això,
ha de presentar a la Seu Electrònica l'acceptació d’aquesta resolució signada electrònicament
indicant que es tracta de l'expedient ECAS - 12710 / 2021.
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/ferTramit.jsp?id=3641
Cinquè.- Designar responsable del contracte la directora del Servei de Patrimoni i Manteniment
de l’Ajuntament de Terrassa, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació
pactada es realitzi correctament.
Sisè.- Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
Setè.- Comunicar al registre públic de contractes, per a la seva inscripció, les dades bàsiques
d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 346 de la LCSP.
Vuitè.- Notificar el contingut d'aquesta resolució, juntament amb els informes tècnics de
valoració, a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses licitadores, si s’escau, i als
departaments que correspongui perquè la facin efectiva.

Isaac Albert i Agut
El tinent d’alcalde de l’Àrea de
Serveis Generals i Govern Obert
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ECAS 12710/2021 Servei d'assistència tècnica del servei de microfonia dels actes que es
realitzen en la sala de Plens i en l'edifici Raval de l'Ajuntament de Terrassa
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