DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, 20/04/2021
Antecedents
El Consell de Presidència de 17 de febrer de 2021, va aprovar l’expedient de contractació administrativa dels
serveis de publicitat i màrqueting radiofònic, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb un únic
licitador.
A la data de finalització del termini de conferit, es va presentar l’empresa que havia estat convidada:
•

RÀDIO OLOT, SA, amb NIF A28795631 (Registre d’entrada E2021001227).

En data 4 de març de 2021, la tècnica responsable del contracte emet informe de valoració de l’oferta que
conclou:
“Que Ràdio Olot, S.A ha presentat la seva proposta, d’acord amb els criteris establerts a la licitació, i aquesta
ha quedat adequada als criteris establerts a les bases de la licitació.
El pressupost base anual de la licitació és de 7.260 euros IVA inclòs, que es desglossen en 6.000 euros de
principal i 1.260 euros d’IVA (21%).
La proposta global presentada per Ràdio Olot, S. A, per les anualitats 2021 i 2022 ascendeix a 14.520,00
euros (IVA inclòs), corresponent a anualitat 2021 i pròrroga d’un any més per l’anualitat 2022.
S’informa favorablement sobre l’oferta presentada per Ràdio Olot, S.A per oferir serveis de publicitat i
màrqueting radiofònic a nivell comarcal per al període 2021-2022, i que es detallen a l’inici d’aquest informe.”
En data 17 de març de 2021 (registre de sortida S2021001793), es comunica a l’empresa licitadora l’inici de la
fase de negociació, per tal que si ho estima oportú, presenti una oferta sobre el criteri d'adjudicació susceptible
de negociació, segons les previsions del plec, millorant la seva oferta inicial. Finalitzat el termini concedit
l’empresa no presenta cap documentació.
En data 25 de març de 2021, la tècnica responsable del contracte emet la següent proposta a l’òrgan de
contractació:
“Les ofertes presentades en aquesta licitació han estat les següents:
Ràdio Olot, SA
Oferta econòmica
(IVA exclòs)
(màxim 12.000 €)

Any 2021 – 6.000 €
Any 2022 – 6.000 €

Efectuada la valoració de les ofertes presentades conforme als criteris establerts a la clàusula 16.1 del PCAP
que regeix la present licitació, en resulten les següents puntuacions:
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Ràdio Olot, SA
Oferta econòmica
(màx.100 punts)
TOTAL PUNTS SOBRE B
(màxim 100 punts)

100
100

Com determina la clàusula 15 del PCAP es va procedir a invitar, mitjançant ofici a l’empresa participant
en el procediment per tal que dins la fase de negociació manifestessin si milloraven la seva oferta
inicialment presentada en base la negociació que ha de realitzar l’òrgan de contractació.
L’empresa participant va respondre la invitació confirmant les ofertes presentades inicialment eren les
definitives.
Finalitzada la fase de negociació i no observant la concurrència de cap oferta que pugui ser
considerada anormalment baixa, es proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a
Ràdio Olot, SA.”
En data 9 d’abril de 2021, es requereix a Ràdio Olot, SA la documentació necessària per procedir a
l’adjudicació del contracte; documentació que va ser presentada el 16 d’abril, de manera que en aquests
moments procedeix aprovar l’adjudicació del contracte dins els 5 dies següents tal i com estableix la
clàusula 18 del PCAP.
Considerant que la competència del President per aprovar les adjudicacions ha estat delegada al
Consell de Presidència per decret de 17 de juliol de 2019; que la propera sessió de Consell de
Presidència no es preveu fins el proper 5 de maig i per tal de complir amb el que preveu la clàusula 18
del PCAP, es proposa avocar la competència per aquest acte donant compte d’aquesta resolució a la
propera sessió de Consell de Presidència que es dugui a terme.
La interventora del Consell Comarcal acredita que a l’aplicació pressupostària 2021 491 22 60 200
“Serveis de Comunicació i Publicitat institucional” hi consta consignació suficient per fer front a la
despesa proposada.
Fonaments de dret
Articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Clàusula 18 del PCAP.
Acord de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior,
Decreto:
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1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
3. Adjudicar el contracte dels serveis de publicitat i màrqueting radiofònic a l’empresa RÀDIO OLOT,
SA, amb NIF A28795631.
El preu d’adjudicació és de és de 7.260 euros IVA inclòs, que es desglossen en 6.000 euros de
principal i 1.260 euros d’IVA (21%).
La durada és des de la data d’adjudicació fins a 31 de desembre de 2021 i podrà tenir una
pròrroga d’un any de durada.
4. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 491 22 60 200 “Serveis de
Comunicació i Publicitat institucional” .
5. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte per tal que, transcorregut el termini de 15 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquests acords als diferents licitadors i la seva
publicació al perfil del contractant, compareguin davant el Consell Comarcal de la Garrotxa a fi de
formalitzar els corresponents contractes administratius, sempre en cas que durant aquest termini no
es presenti recurs contra aquests acords que en comporti la suspensió.
6. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de la documentació necessària per fer
efectius els acords esmentats.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
Comunicació
1. Notificar aquests acords a Ràdio Olot, SA.

Document signat electrònicament
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