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Acta de la Mesa relativa a la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic
Contracte: Dret Administratiu

Unitat promotora: DEPARTAMENT DE
CONTROL I QUALITAT DE LES AIGÜES

Tipus: Serveis.
Expedient: CTN1800694
Procediment: Serveis Obert
Criteris d’adjudicació: Oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu
Títol: CARACTERITZACIÓ DE LES INTERRELACIONS ENTRE
SUPERFICIALS I AIGÜES SUBTERRÀNIES.
Import €
Valor estimat del contracte (sense 521.983,50 €
IVA)
521.983,50 €
Pressupost licitació:
Termini d’execució: 24 MESOS

IVA €

AIGÜES

Import total €

109.616,53€

631.600,03€

109.616,53€

631.600,03€

Identificació de la sessió:
Data: 10 de juliol de 2019
Horari: 16,00 hores.
Lloc: Despatx Cap del Dpt. de Contractació, 5ª planta, Provença, 204
Hi assisteixen:
 President per delegació: Guillem Peñuelas Prieto, Director de l’Àrea de Gestió del Medi
 Vocal suplent: Xavier Vicens Pedret, Cap del Departament de Protecció del Medi
 Vocal: Antoni García Esteban, Titular de l’Òrgan de Control Econòmic Financer
 Vocal suplent: Genoveva Morales Guarch, Lletrada de la Unitat Singular de Coordinació i
Assessorament Jurídic.
 Secretària: Anna Ribó Mesquida, Cap del Departament de Contractació
Ordre del dia:
1. Contingut de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb
el recurs especial en matèria de contractació presentat pel representant de l’empresa
AMPHOS 21 CONSULTING, SL
Desenvolupament de la sessió
1. Obre la sessió el President de la Mesa i la Secretària procedeix a comentar que el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha resolt en data 13 de juny de 2019
estimar parcialment el recurs especial en matèria de contractació presentat pel
representant de l’empresa AMPHOS 21 CONSULTING, SL contra la resolució
d’adjudicació del contracte de serveis de CARACTERITZACIÓ DE LES
INTERRELACIONS ENTRE AIGÜES SUPERFICIALS I AIGÜES SUBTERRÀNIES
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(CTN1800694), en el sentit de que es retrotraigui el procediment per tal que els
serveis tècnics de l’òrgan de contractació concretin, i expliquin quins projectes i quina
activitat científica de l’empresa proposada com adjudicatària han estat valorats i
puntuats d’acord amb els plecs que regeixen la licitació i amb les seves indicacions.
2. Els membres de la mesa fan una lectura de la resolució i procedeixen a revisar els
seus actes, tot considerant:
D’acord amb el fonament jurídic sisè de la citada resolució del Tribunal, l’empresa
AMPHOS fonamenta el seu recurs en el fet que respecte al primer criteri tècnic de
valoració objectiva d’organització previst a l’apartat H del quadre de característiques
del PCAP, cap dels 4 projectes presentats en l’oferta adjudicatària compleix amb els
requisits fixats quant al l’experiència en la coordinació de projectes.
Els plecs contractuals, en relació amb el criteri en qüestió, fixaven: “Es valorarà que
algun membre de l’equip de treball hagi coordinat projectes recerca de convocatòria
competitiva, d’una durada mínima 18 mesos, en temes relacionats amb la hidrologia
o hidrogeologia”. I atorga 5 punts per la coordinació d’1 projecte, i 10 punts per la
coordinació de més d’un projecte.
Així mateix, tal i com es destaca als antecedents de fet de la resolució del tribunal, es
va efectuar un aclariment indicant que es consideraria haver coordinat projectes de
recerca d’una convocatòria competitiva també al coordinador d’un “paquet de treball”
( workpackage) d’un projecte europeu de recerca, i també en el cas de convocatòries
de recerca nacionals o JPI, haver esta IP (o sigui, coordinador d’un equip de recerca)
d’un projecte propi (amb objectius, equip i pressupost) d’un centre que participa d’un
consorci més ampli.
Davant els dubtes plantejats en el seu moment pel tècnic que va valorar la
documentació aportada per l’empresa que havia resultat classificada en el primer
lloc, emparant-se en el fet que havia consultat diferents pàgines web on no constava
el nom de la persona ofertada com a coordinador de cap dels projectes que es feien
valer per a acreditar aquest criteri de valoració automàtica ofertat, la Mesa va acordar
requerir l’oportuna justificació.
INYPSA va atendre el requeriment efectuat aportant una sèrie de documentació que
figura a l’expedient . En resum, per acreditar el Director Tècnic ofertat indiquen que
ha realitzat tasques de coordinació en 4 projectes:


PROJECTE: Evaluacion de medidas agroambientales que conlleven hacia
una agricultura más sostenible, con referencia CGL2015-66016-R, financiado
por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD y Fondos FEDER
de la Unión Europea.
EMPRESA/ORGANISME EXECUTOR: Instituto Geológico y Minero de
España
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 01/01/2016 AL 31/12/2019
FUNCIONS: Coordinador dels treballs de Modelització Hidrogeològica de la
Llacuna de Gallocanta (Terol), des de març de 2017 fins a l'actualitat.



PROJECTE: Free and open source tools for water resource management
(FREEWAT).
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Proyecto Horizonte 2020 financiado por la Comisión Europea en la
convocatoria: WATER.
(http://www.freewat.eu/)
EMPRESA/ORGANISME EXECUTOR: ZETA AMALTEA, S.L
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2014-2017
FUNCIONS: Coordinador dels treballs de Work Package 5 (Application of the
FREEWAT platform to rural water management), en el cas estudi Espanya,
consistent en l'aplicació de la plataforma per a la implementació d'un model
matemàtic de simulació hidrogeològica de la contaminació agrària en aqüífers
al·luvials, durant el mateix període.


PROJECTE: Projecte recerca i innovació finançat per la Comissió Europea
que es va
desenvolupar en dues fases:
- System of economic and environmenta accounts for water in Guadiana river
basin.
European Commission, 2012.
- New developments in water accounts implementation in Guadiana river
basin.
Desertification, 2012-2013 convocatory (preparatory action on development of
prevention activities to halt desertification in Europe). European Commission,
2014.
EMPRESA/ORGANISME EXECUTOR: GEODIM S.L.
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2012 y 2013



FUNCIONS: Coordinació del Paquet de Treball 4 “Water Balance Building”
consistent en la simulació hidrològica i hidrogeològica d'una conca
hidrogràfica
PROJECTE: LIFE NITRATOS. Repercusión de las prácticas agrarias en la
contaminación por nitratos de las aguas continentales (LIFE+10 ENV/ES/478).
http://www.life-nitratos.eu/index.php/es/
EMPRESA/ORGANISME EXECUTOR: Gestión Ambiental de Navarra, S.A.
(GAN-NIK)
PERÍODE D'EXECUCIÓ: Veure a continuació
FUNCIONS: Coordinador dels següents treballs, en els períodes que
s'indiquen:
- Estudi de caracterització hidrogeològica, agronòmica, edafològica i
mediambiental de l'al·luvial de l'Ebre i afluents principals. Setembre 2012 a
desembre 2013
- Modelització matemàtica de l'aqüífer al·luvial de l'Ebre i afluents Principals.
Desembre 2013 a juny 2015.
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Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Guillermo
Peñuelas Prieto
Data :2019.07.12
13:44:13 CEST
Raó:

3. A la vista de la documentació aportada la Mesa es ratifica en que quedava
suficientment acreditat que l’adjudicatari proposat acomplia els requisits fixats, atès
que ja en el seu moment va considerar que acomplien els requisits exigits en al
menys 2 dels supòsits, al ser projectes relacionats amb hidrologia o hidrogeologia i
d’una durada no inferior a 18 mesos, on el director tècnic ofertat havia exercit de
coordinació d’algun dels treballs inclosos en la convocatoria, segons acrediten els
certificats presentats, en concret :

Lloc : Barcelona



Certificat de l’Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de Economia y
Competitividad), on es fa constar qaue el Sr. M.A.M participat com a coordinador
dels treballs “Modelización Geológica e Hidrogeológica de la laguna de
Gallocanta (Teruel)”, mitjançant la plataforma Open Source FREEWAT, que estan
inclosos dins el projecte d’investigació CGl2015-66016-R finançat pel Ministerio
de Economia y Competitividad i fons FEDER.



Certificat del Coordinador del Proyecte Life Nitratos ENV/ES/478, que indica que
el Sr. M.A.M. ha coordinat Tècnicament dos paquets de treballs dins l’esmentat
projecte:
o Estudio de caracterización hidrogeológica, agronómica, edafológica y
mediambiental del aluvial del Ebro y afluentes principales. Septiembre de
2012 a diciembre del 2013.
o Modelización matemática del acuífero aluvial del Ebro y afluentes
principales. Diciembre de 2013 a junio de 2015.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Anna
Maria Ribó Mesquida
Data :2019.07.12
13:47:51 CEST
Raó:Cap del
Departament de
Contractació
Lloc : Barcelona

Acords
1. Per tot l’exposat, la Mesa es reitera en la proposta d’adjudicació efectuada en data 9
de gener de 2019 a favor de l’empresa INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.
(actualment AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES SA) i posteriorment resolta
per l’òrgan de contractació amb la resolució d’adjudicació de data 14 de gener de
2019 a favor de la mencionada empresa.
2. Proposar a l’Òrgan de contractació que es ratifiqui en la resolució d’adjudicació
efectuada en el seu moment a favor de l’empresa AIRTIFICIAL INTELLIGENCE
STRUCTURES SA.

El President aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

Secretària
Anna Ribó Mesquida

President per delegació
Guillem Peñuelas Prieto
(p.d Resolució TES/657/2011 de 24/2)
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