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Sr. Marius Roig Balaguer

Representant UTE Equiro Bajabi
C. Aulestia I Pijoan N.0024
08012 - Barcelona

NOTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL
SESSIÓ: Ordinària de data 28/12/2018

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió que va tenir lloc en la data
indicada en l’encapçalament, adoptà, entre d’altres, el següent acord:

“ “38 .-ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTR AMENT I SERVEIS PER A
«EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MUSEOGRAFIA DIDÀCTICA A IMPLEMENTAR EN EL
CASTELL DE LA TRINITAT» EXP. 2018 /008 6 19 .
Identificació de l’expedient

Proposta relativa a l’adjudicació del contracte del subministrament i serveis per a «Execució del
Projecte de Museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat».<<
>><<>>
Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 26 de setembre de 2018 va
acordar declarar la tramitació, mitjançant procediment obert simplificat amb tramitació
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subjecta regulació harmonitzada, per a la contractació del subministrament i serveis per a
«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.

2. El valor estimat del contracte.
3. A la licitació s'han presentat els següents licitadors:
1. UTE SONO, SL – CROQUIS, SA
2. UTE EQUIRO BAJABI
3.GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL
4. En data 31 d’octubre de 2018, la Mesa de Contractació Permanent, va obrir els sobres A
(Documentació general) i B (Criteris que per a la seva valoració depenen d’un judici de valor) i
el 9 de novembre de 2018, en acte públic, va donar el resultat de la valoració dels criteris
sotmesos a judici de valor, d’acord amb l’informe tècnic de valoració que consta a l’expedient, i
va obrir els sobres C (Oferta econòmica i criteris de qualitat) amb el resultat següent:

CRITERIS QUE
DEPENEN

OFERTA

CRITERI DE PUNTUACIÓ

D'UN JUDICI ECONÒMICA QUALITAT
LICITADOR

DE VALOR
Màxim 20

Màxim 30

punts

punts

32

20

30

82

37,50

16,80

30

84,30

28,20

18,61

30

76,81

Màxim 40 punts
1. UTE SONO, SL – CROQUIS,
SA
2. UTE EQUIRO BAJABI
3. GROP EXPOSICIONS I
MUSEOGRAFIA, SL

TOTAL

Màxim 90 punts
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Així mateix, la Mesa de Contractació Permanent acordà classificar les proposicions admeses,
en ordre decreixent de major a menor puntuació obtinguda, amb el resultat següent:
1. UTE EQUIRO BAJABI, amb una puntuació de 84,30 punts
2. UTE SONO, SL – CROQUIS, SA, amb una puntuació de 82 punts
3. GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL, amb una puntuació de 76,81 punts
A la vista de la puntuació total obtinguda, la Mesa de Contractació Permanent va proposar a
l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a favor de la UTE EQUIRO BAJABI,
conformada per les empreses Roig Fills i Associats, SA i Bajabi Latour, SLNE, amb CIF
A58401282 i B64469208 respectivament, per un preu de 489.750,00 € que més 102.847,50 €,
en concepte de 21% d’IVA, fan un total de 592.597,50 €.

5. L’empresa proposada per a l’adjudicació ha acreditat, dins de termini, que reuneix els
requisits establerts per aquesta contractació, i en data 21.11.2018, mitjançant Registre
d'entrada número 21227, ha sol·licitat la retenció en el preu per a la constitució de la garantia
definitiva per un import de 24.487,50 €.
6. La Mesa de Contractació Permanent 20 de desembre de 2018 es reuneix per examinar la
documentació acreditativa dels requisits presentats per les empreses Roig Fills i Associats, SA
i Bajabi Latour, SLNE (UTE EQUIRO BAJABI) i acorda elevar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte, a favor UTE EQUIRO BAJABI.
7. Consta la proposta de la presidenta de la Mesa de Contractació Permanent.

8. S'ha emès un informe jurídic de conformitat amb la proposta formulada.
9. S’ha emès un Informe favorable d’Intervenció.
Fonaments

Primer. La legislació aplicable a aquest contracte és la següent:
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- 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 (RGLCAP),
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi a allò establert
en el TRLCSP i no hagi estat expressament derogat.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 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
tenen caràcter contractual.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques .
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local.
Segon. D’acord amb la normativa anterior, un cop adjudicat el contracte i abans de la seva
formalització, se sotmetrà l’expedient a fiscalització de la Intervenció municipal.
Tercer. 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. Declarar vàlid l'acte de licitació del contracte mixt de subministrament i serveis per a
«Execució del Projecte de Museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat»

2. Adjudicar el contracte a favor de la UTE EQUIRO BAJABI, conformada per les empreses Roig
Fills i Associats, SA i Bajabi Latour, SLNE, amb CIF A58401282 i B64469208 respectivament, per
un preu de 489.750,00 € que més 102.847,50 €, en concepte de 21% d’IVA, fan un total de
592.597,50 € amb un termini d'execució màxim de 4 mesos, sense possibilitat de pròrroga, per
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ser la millor oferta en relació qualitat preu, d’acord amb els criteris d’adjudicació, i haver acreditat
que reuneix tots els requisits establerts per a la licitació.
El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de
prescripcions tècniques que consten a l’expedient; per la Llei 9 /2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP); pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), amb les particularitats de la normativa reguladora de l’administració local, i per les
altres normes d’aplicació en matèria de contractació administrativa.
3. Autorizar la constitució de la garantia definitiva, d’un import de 24.487,50 € €, mitjançant la
modalitat de retenció en el preu per la qual cosa es descomptarà del primer pagament que es
realitzi.
4. Informar a l’adjudicatari que la formalització del contracte serà en document administratiu
electrònic i s’efectuarà un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils següents a comptar
des de la data de remissió de la notificació d’adjudicació als licitadors i candidats, sempre que
el mateix dia de remissió de la notificació s’hagi publicat l’acord d’adjudicació en el Perfil del
contractant. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat cap recurs que comporti
la suspensió de la formalització del contracte o, interposat, l’òrgan competent hagués aixecat
la suspensió, l’Ajuntament requerirà a l’adjudicatari perquè dins del termini dels 5 dies
següents a la data de notificació del requeriment procedeixi a la formalització del contracte en
document administratiu electrònic del qual formaran part el plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatari que seran incorporats
com a documents definidors dels drets i les obligacions de les parts.
La formalització en document administratiu electrònic d’aquest contracte es realitzarà
mitjançant signatura electrònica . Per tant, serà obligatori que el representant legal de
l'empresa adjudicatària amb poders per signar contractes disposi d’un certificat de signatura
electrònica reconeguda amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació
classificada per l’Agència Catalana de Certificació, o bé DNI electrònic.
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5. Requerir al contractista perquè, abans de l’inici del contracte, haurà de presentar a la
Direcció Tècnica designada per l’Ajuntament la documentació següent:
- El Pla de Seguretat de l’empresa.
- Certificat de la companya asseguradora del contractista sobre les condicions de
l’assegurança de responsabilitat civil exigida com condició especial.
- Certificat de la companya asseguradora de l’empresa operadora de drons sobre les
condicions de l’assegurança de responsabilitat civil i vigència.
- Currículums dels tècnics adscrits al contracte, si no els haguessin ja presentat.
- Dades i matrícula del dron que es vagi a utilitzar.
- Pla de mesures mediambientals a implementar en els treballs.
6. Informar al contractista que a l’acta d’inici de les prestacions es farà constar la relació de la
documentació lliurada pel contractista al Director.
7. Nomenar com a responsable del seguiment i l'execució del contracte a arquitecte municipal
de l’Àrea d’Urbanisme, el senyor Carles Victòria Planas.
8. Facultar a l’alcaldessa presidenta perquè, en representació de l’Ajuntament de Roses,
formalitzi el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu.
9. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària i a la resta d’empreses licitadores.
10. Comunicar el present acord al responsable del seguiment i l'execució del contracte de
l’Àrea d’Urbanisme i als departaments de Premsa, Intervenció i Tresoreria d'aquesta
corporació, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
11 Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a més, es publicarà en el DOUE.
12. Comunicar les dades del contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya.
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13. L’acord d’adjudicació serà susceptible d’impugnació, mitjançant la interposició d’un recurs
especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, en el termini de 15
dies hàbils de l’endemà de la data de notificació de l’esmentat acord als licitadors.

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 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents 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 no procedeix la interposició de recursos administratius
ordinaris. Exp. núm. 2018/008619 ”

Roses, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)

