JUNTA DE GOVERN
Sessió: EXTRAORDINÀRIA
Data: 26 de setembre de 2018
Àrea: ALCALDIA I S ERVEIS GENERALS
Expedient núm. 2018 /008 6 19

Francisco Muñoz Cameo, secretari general de l'Ajuntament de Roses (Girona)
CERTIFICO:
Que a l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local del
dia 26 de setembre de 2018 hi consta que per unanimitat dels membres presents, es va
aprovar l'acord del tenor literal següent:
“1.0.- DECLARAR LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I
SERVEIS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MUSEOGRAFIA DIDÀCTICA A
IMPLEMENTAR EN EL CASTELL DE LA TRINITAT
<<Identificació de l’expedient
>>Aprovació de l’expedient de contracte mixt de subministrament i serveis per a
l’execució del Projecte de museografia didàctica a implementar en el Castell de la
Trinitat.

<<>>Antecedents

1. Proposta de contractació de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient per a la contractació
del subministrament i dels serveis per a l’execució del «Projecte de Museografia
didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat», el qual fou aprovat inicialment
mitjançant Decret núm. 3370 de data 31 de juliol de 2018.

2. El contracte té un pressupost base màxim de licitació de 514.429,86 €, més
108.030,27 € corresponent al 21 % d’IVA, que fan un total de 622.460,13 €, d’acord amb
el projecte

i resta de documentació tècnica que consta a l’expedient i un termini

d’execució de 4 mesos.
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3. El valor estimat de contracte és de 514.429,86 €.
4. Consta la pre-proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.

5. S'ha emès un informe jurídic favorable en relació a l'assumpte identificat a
l'encapçalament, i l'informe de conformitat de la secretària en funcions previst a l'article
3.3 del Real decret 128/2018, de 16 de març.
6. S'ha emès un informe favorable d’Intervenció.

Fonaments de dret
Primer.- El contracte es regirà per la normativa següent:
- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d’ara endavant LCSP).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara
endavant RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò que no
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
Ambdós tindran caràcter contractual.
Segon.- Examinat el projecte de museografia objecte del contracte les prestacions a
realitzar són les de subministrament de fabricació de bens , subministrament de bens i la
realització dels serveis d’instal·lació dels bens que requereixen instal·lació i el servei de
producció i filmació d’audiovisuals, per això vist la naturalesa de les prestacions a
contractar, el contracte té caràcter administratiu i la qualificació de contracte mixt de
subministrament i serveis, tal i com estableix l’article 18, 24 i 25 de la LCSP.
La prestació principal del contracte és la de subministrament, per tenir aquesta prestació
el major import de valor estimat (valor estimat del subministrament 302.804 € i les de
serveis 129.490 €), per això les normes que regiran l’adjudicació seran les establertes per
als contractes de subministrament i el règim jurídic del contracte seran d’aplicació les
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normes compreses en el PCAP i subsidiàriament les establertes en la llei de contractes
per a cada tipologia segons sigui la naturalesa de la prestació, de subministrament o de
serveis.
Tercer.- Per a l’adjudicació del contracte i a tenor de les seves característiques i del seu
valor estimat, procedeix el procediment obert amb tramitació subjecta a regulació
harmonitzada, d’acord amb els articles 21.b i 156 de la LCSP.

La selecció de l’adjudicatari serà mitjançant una pluralitat de criteris d’adjudicació
establerts en base a la millor relació qualitat-preu de l’oferta: criteris de valoració
automàtica, en els que es valora a més de l’oferta econòmica l’experiència dels tècnic
que conformaran l’equip de treball adscrit al contracte, per tenir aquesta qualitat dels
tècnics a adscriure una afecció significativa en la millor execució del contracte; i criteris i
criteris de valoració subjectes a d’un judici de valor, en els que es valora la qualitat de la
proposta, d’acord amb l’article 145 de la LCSP.
D’acord amb la proporció dels criteris de valoració automàtica (50 punts del total de 90) i
els de valoració subjecta a un judici de valor (40 punts del total de 90) no es requereix la
participació d’un comitè d’experts.

Quart.- El PCAP redactat compleix amb les determinacions requerides en l’article 122
de la LCSP. En el s’estableixen els criteris de solvència requerida als licitadors, essent
proporcionals a la naturalesa de les prestacions a contractar i al seu import, els criteris
d’adjudicació, les condicions especials d’execució que tenen totes elles relació directa
amb l’objecte del contracte i s’inclou una condició especial mediambiental i com
condicions essencials l’adscripció de personal, les obligacions del les parts del
contracte, i el règim de penalitzacions i causes d’extinció.

La valoració de les ofertes correspondrà a la Mesa de contractació, que po drà ser
assistida pels tècnics que consideri.

Cinquè.- L’anunci de licitació del contracte es publicarà en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament, juntament amb els plecs, el projecte tècnic i l’acord de l’òrgan de
contractació d’aprovació de l’expedient de contractació i en el Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE).
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En la fase de selecció del contractista es publicarà en el Perfil del contractant el número i
la identitat dels licitadors, totes les actes de la Mesa de contractació relatives al
procediment d’adjudicació, els informes de valoració dels criteris d’adjudicació i, en el
seu cas, el informes sobre les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat i l’acord
d’adjudicació del contracte o de desistiment del procediment, de declaració de desert,
així com la interposició de recursos i la eventual suspensió del contracte com
conseqüència del recurs.

Sisè.- Atès l’import del valor estimat del contracte, la contractació està subjecta a recurs
especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 i següents de la LCSP.

Setè.- L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, d’acord
amb les delegacions d’atribucions efectuades per l’alcaldessa a favor de la Junta de
Govern Local.
Acord:

1. Aprovar la justificació de la contractació en els termes establerts a la Memòria
Justificativa del contracte que consta a l’expedient.

2.

Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació subjecta a

regulació harmonitzada, per a la contractació «Execució del Projecte de Museografia
didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat», amb un pressupost base de licitació
de 514.429,86 €, més 108.030,27 € corresponent al 21 % d’IVA ), que fan un total de
622.460,13 €, i un termini d’execució de 4 mesos.
L’adjudicació del contracte quedarà condicionada suspensivament:

- A la prèvia aprovació definitiva del projecte de museografia, i
- A l’obtenció de l’informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, per
raó de les seves competències.
3. L’aplicació pressupostària

en la qual s’imputarà la despesa corresponent és la

següent 18 50 3330 6230000.
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
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tècniques que consten a l’expedient pels quals es regirà el contracte.
5. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del contractant i en el DOUE per tal que, en el
termini de 30 dies naturals a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació
a l’Oficina de publicacions de la Unió Europea, les empreses interessades puguin
presentar les seves propostes. Tota la documentació estarà disponible per mitjans
electrònics.

Es donarà publicitat de l’adjudicació i de la formalització del contracte en el Perfil del
contractant i en el DOUE.

6. Comunicar el present acord a l’Àrea d’Urbanisme i als Departaments d'Intervenció,
Tresoreria i Premsa d'aquesta corporació.

7. Els plecs reguladors de la licitació i els que estableixin les característiques de la
prestació així com l’acord d’adjudicació i els actes de tràmit adoptats en el procediment
d’adjudicació, sempre que aquests últims decideixin directament o indirectament
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o a interessos legítims, seran susceptibles de
recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu i es podrà interposar davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 de
la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els esmentats actes relacionats en el paràgraf primer d’aquesta clàusula no
procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris. Exp. núm. 2018/008619”
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta, a
la data de la signatura electrònica.
(Document signat electrònicament)
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