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Vicens Estanyol Bardera, secretari accidental de l'Ajuntament de Girona,
CERTIFICO
L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 14 d'agost de 2019 ha
dictat la següent resolució
"Per acord de la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2019 es va iniciar i
aprovar l'expedient de contractació del servei bancari de cobrament mitjançant
targetes de crèdit o de dèbit per via telemàtica a través de passarel·la de pagament
o per terminals punts de venda disponibles a les dependències municipals, es van
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent a
diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 156 i següents de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), i la tramitació de l'expedient és l'ordinària, de conformitat amb els articles
116 i següents de la llei.

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu valor
estimat no supera la xifra previst a l'article 22.1.b) de la LCSP modificada per l'Ordre
Ministerial HFP/1298/2017, de 26 de desembre, pel que es publiquen els límits dels
diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic, amb
entrada en vigor a partir de l'1 de gener de 2018, i que fixa el llindars a efectes
d'aplicació dels procediments de contractació establint-lo, en el cas de contractes de
serveis en 221.000 euros de valor estimat del contracte.
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 17 de juny del 2019,
havent-se presentat a la licitació 1 empresa:
1.- CAIXABANK SA, amb CIF A08663619.

Previs els tràmits corresponents que consten a l'expedient 2019019811, d'acord
amb l'informe de valoració de l'oferta presentada, emès el dia 5 de juliol de 2019 pel
Tresorer municipal, la Mesa de Contractació del dia 16 de juliol de 2019, va
proposar a l'òrgan de contractació, l'adjudicació del contracte del servei bancari de
cobrament mitjançant targetes de crèdit o de dèbit per via telemàtica a través de
passarel·la de pagament o per terminals punts de venda disponibles a les
dependències municipals, al licitador CAIXABANK SA, amb CIF A08663619.
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Des del servei de Contractació i Compres es va requerir a l'empresa CAIXABANK
SA perquè en un termini de 10 dies hàbils presentés la documentació que acredités
la possessió i validesa dels documents a què fa referència la clàusula 24 del PCAP.
Així mateix, també es va requerir a l'empresa CAIXABANK SA la constitució de la
garantia definitiva, d'import tres mil sis-cents euros (3.600,00 €), corresponent al 5%
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, a l'empara del que estableix l'article 107
de la LCSP i la clàusula 20 del PCAP.

La notificació es va efectuar el dia 19 de juliol del 2019.
L'empresa CAIXABANK SA, va donar compliment al requeriment esmenat amb data
29 de juliol del 2019 (2019061415) i de 5 d'agost del 2019 (2019062722).
Vista la documentació existent a l'expedient i l'aportada per l'empresa CAIXABANK
SA , en data 8 d'agost de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació i va acordar
que s'havien complert els requisits de capacitat i solvència, la solvència tècnica,
amb l'aportació de la relació dels serveis prestats i certificat d'un servei de similars
característiques amb data 5 d'agost del 2019.
Vist que s'ha comprovat mitjançant el sistema Via Oberta del Consorci AOC que
l'empresa CAIXABANK SA, està al corrent de pagament amb les obligacions de la
Seguretat Social, consta certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries de
l'Agència Tributaria de data 12 de juny del 2019 i vigència de 6 mesos, així com està
al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Girona, segons les dades que consten
en la Tresoreria municipal, en els termes previstos de la clàusula 24 del PCAP.

De conformitat amb els articles 150, 151 i 158 de la LCSP.

De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP i amb el decret de
l'Alcaldia d'1 de juliol de 2019, el qual resol delegar la competència en matèria de
contractació a favor de la Junta de Govern Local. Atès que per decret de l'Alcaldia
d'1 d'agost de 2019, s'ha resol avocar temporalment a aquesta alcaldia la
competència de la Junta de Govern Local en matèria de contractació mentre no se
celebrin sessions durant el mes d'agost.

Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei bancari de cobrament mitjançant
targetes de crèdit o de dèbit per via telemàtica a través de passarel·la de pagament
o per terminals punts de venda disponibles a les dependències municipals, a favor
de l'empresa CAIXABANK SA, amb CIF A08663619, per un import màxim de
setanta-dos mil euros ( 72.000 € ), IVA exempt, pels dos anys de contracte.
El preu a aplicar per cada transacció de cobrament, serà d'un 0,45 %.
La despesa màxima prevista per l'any 2019 (d'octubre a desembre, ambdós
inclosos, tenint en compte que l'adjudicació del contracte és susceptible de recurs
especial en matèria de contractació, pel que cal respectar els terminis per la
formalització del contracte previstos a l'article 153.3 de la LCSP, i atès el previst a
l'apartat 8 de l'annex 1 del PCAP, que determina que l'inici del contracte si no és

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Certificats: Certificat de la resolució 33a.

DOC_ID: 7892404
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: J1KIU-JUM51-D9W8R
Data d'emissió: 19 de agosto de 2019 a les 8:59:52
Pàgina 3 de 4

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari accidental de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 16/08/2019 12:10
2.- Alcaldessa accidental de AJUNTAMENT DE GIRONA en nom de Alcaldessa.Signat 16/08/2019 14:38

BG/jm
Exp.: 2019019811 - C. 06.115.003

possible que sigui el dia 1 de setembre el 2019, es produirà el dia 1 del mes següent
a la seva formalització) és de nou mil euros ( 9.000 €) IVA exempt.
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Amb càrrec a la següent partida del pressupost municipal: 2019 400 93400 22708
La despesa màxima prevista per l'any 2020 és de trenta-sis mil euros ( 36.000 €)
IVA exempt
Amb càrrec a la partida del pressupost de l'any 2020: 400 93400 22708

La despesa màxima prevista per l'any 2021 (d'1 gener a 30 de setembre, ambdós
inclosos) és de vint-i-set mil euros ( 27.000 €) IVA exempt.
Amb càrrec a la partida del pressupost de l'any 2021: 400 93400 22708

Pel que fa als anys 2020 i 2021, atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos.
Segon.- Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària, determinants de
la seva selecció, queden detallades en l'informe de valoració dels diferents criteris
d'adjudicació degudament puntuats, essent els següents:
CAIXABANK SA
Preu de l'oferta: 0 punts
Admissió de mitjans de pagament sense cost: 4 punts
Liquidació diària dels cobraments i traspàs diari al compte operatiu dels document
Q60: 5 punts
Proposta de millora de retribució dels comptes restringits vinculats a la prestació
dels serveis: 0 punts
- TOTAL PUNTUACIÓ: 9 punts
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es publicarà en el
perfil del contractant de l'Ajuntament de Girona.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques reguladores
de la contractació del servei.

Tercer.- La durada del contracte s'estableix en 2 anys, el contracte es podrà
prorrogar, per períodes anuals, fins a un màxim de dos anys més.

Quart.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta de licitadors
que han pres part en el procediment.
Cinquè .- PUBLICAR l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, en el
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termini de 15 dies, d'acord amb l'article 151.1 de la LCSP.

Cinquè.- La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin
15 dies hàbils des de la remissió de la notificació d'adjudicació als licitadors, d'acord
amb l'article 153.3 LCSP, atès que el contracte és susceptible de recurs especial en
matèria de contractació.

Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el corresponent
contracte, al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Girona, d'acord amb l'article
154.1 de la LCSP, en un termini no superior a 15 dies del perfeccionament del
contracte."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Vist i plau
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 16 d'agost de 2019
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