Marc Brufau Cochs, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Camp,
CERTIFICA:
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Que la Junta Comarcal de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Camp, en sessió ordinària
celebrada en data 4 de febrer de 2020, va adoptar, entre d'altres, l'acord que seguidament es
transcriu, amb la salvetat i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta, segons
assenyala l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

CERTIFICO:
4. Adjudicació del contracte servei de promoció i difusió i el pla de comunicació del projecte
turístic “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, inclòs en l’operació Alt Camp:
història i patrimoni, les arrels d’una terra” cofinançat amb fons europeu de desenvolupament
regional (programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6)
Fets
1. Mitjançant acord de la Junta comarcal de Govern de 29 d’octubre de 2019 es va aprovar l’
expedient de contractació així com el plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques, del contracte del servei de promoció i difusió i el pla de comunicació
del projecte turístic “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, inclòs en l’operació Alt
Camp: història i patrimoni., amb un pressupost d’execució per contracta de 50.128,07 euros i
10.526.89 € d’IVA, que sumen un total de 60.654,96 €.
2. La Junta Comarcal de Govern en la sessió de 19 de novembre de 2019, va ratificar el Decret
de Presidència núm. 2019-269, de 12 de novembre de 2019, pel qual es modificava l’apartat B.
1 «Tríptics de cada actuació»del plec de prescripcions tècniques particulars, per tal d’adequar
el grup del paper al que ofereix el mercat, motiu pel qual es va obrir novament el termini de
presentació de proposicions.
3. La necessitat i idoneïtat del contracte es varen posar de manifest en l’informe de Gerència
de 20 de juny de 2020.
4. La licitació s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant procediment obert no subjecte a
tramitació anticipada.
5. La durada prevista del contracte és de trenta (30) mesos, a comptar des de la data de
formalització del contracte o bé des de la data que s’estableixi en el mateix.
6. Les empreses que han presentat proposició per licitar en aquest procediment, mitjançant l’
eina SOBRE DIGITAL han estat les següents:
1. Empresa TGD Tarragona Disseny, SL
2. Empresa PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL
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7. La mesa de contractació constituïda en la sessió de 4 de desembre de 2019 va qualificar la
documentació general del sobre A presentada pels licitadors i realitzats els requeriments
oportuns per esmenar els defectes advertits en l’esmentada documentació, en la sessió de 10
de desembre de 2019, en base a la documentació presentada, es va acordar admetre totes les
proposicions de les empreses licitadores
En la mateixa sessió la mesa va procedir a l'obertura dels sobres B amb la documentació
avaluable d’acord amb criteris de judici de valor. I en la sessió del 17 de desembre, la mesa de
contractació, assumint l’informe de 16 de desembre de 2019 emès per la tècnica de turisme va
acordar la valoració de les proposicions d’acord amb els criteris subjectes a judicidi de valor
fixats en el plec de clàusules administratives particulars. El resultat de la valoració del sobre B
fou el següent:
Memòria Explicativa d’Organització del servei
(màxim 36 punts)
Empresa licitadora
1. Diagrama de barres – Gantt
(màxim 26 punts)

2. Memòria Explicativa
(màxim 10 punts)

Total puntuació

TGD Tarragona Disseny, SL

20 p

10 p

30 p

Peninsula Corporate Innovation, SL

0p

0p

0p

8. Posteriorment, en la mateixa sessió del dia 17 de desembre, es van obrir els sobres C que
contenen l’oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules. Revisades les ofertes, la mesa va acordar demanar als licitadors un aclariment de l’
oferta, ja que ambdues licitadores havien indicat la mateixa quantia en les caselles «impost
sense IVA» i «Import amb IVA».
9. La mesa de contractació en la sessió de 7 de gener de 2020, va admetre les ofertes
presentades per les empreses licitadores en entendre que l’error en el model d’oferta era
causat pel model normalitzat d’oferta econòmica penjat al perfil del contractant i incorporat com
a plantilla en el sobre digital, que copiava el mateix import en la casella d’import sense IVA i d’
import amb IVA, sense fer el sumatori amb l’IVA de forma correcta. Posteriorment s’han valorat
les ofertes presentades d’acord amb els criteris de l’apartat H.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
El resum de les proposicions és el següent:
Licitadora/Criteris

TGD
Disseny, SL

Oferta econòmica (sense IVA)

50.125,00

42.608,85

Redactor

+ 3 anys

5.160 dies

Dissenyador gràfic

+ 10 anys

5.160 dies

Coordinador projecte

+ 20 anys

5.160 dies

No

Català, castellà i anglès

Estabilitat laboral

Accessibilitat
inclusiu

Ecoimpressió

/

Audiodescripció
Disseny vídeo

del

Llengua de signes al
No
vídeo
Sí

Tarragona Peninsula
Innovation, SL

Corporate

LSC/LSE
Sí
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La valoració de les ofertes a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules, és la següent:
Licitadora/Criteris

TGD
Disseny, SL

Oferta econòmica (sense IVA)

39,10 p

46,00 p

Estabilitat laboral

6p

6p

0p

2p

Llengua de signes al
0p
vídeo

3p

Ecoimpressió

6p

6p

Puntuació total

51,10 p

63 p
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Accessibilitat
inclusiu

/

Audiodescripció
Disseny vídeo

del

Tarragona Peninsula
Innovation, SL

Corporate

La valoració final de les proposicions és la següent:
Puntuació criteris judici Puntuació
criteris
de valor
automàticament

Licitadora

quantificables T o t a l
puntuació

TGD - Tarragona Disseny,
30
SL

51,10

81,10

Peninsula
Innovation, SL

63

63

Corporate

0

10. Cap de les proposicions està incursa en presumpció d’anormalitat, d’acord amb els criteris
fixats a l’apartat I del quadre de característiques del contracte.
11. Les característiques i avantatges de l’oferta de l’adjudicatari són els indicats a les actes de
les meses de contractació.
12. Mitjançant acord de la Junta Comarcal de Govern de 7 de gener de 2020 es va aprovar la
valoració realitzada per la mesa de contractació, així com la classificació de les empreses
licitadores, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació en data 7 de gener de
2020, i es va requerir a la licitadora proposada com a adjudicatària Tarragona Disseny, SL,
perquè aportés la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a contractar que
s’estableixen a la clàusula 15.2 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte.
L’empresa Tarragona Disseny, SL, ha aportat la documentació requerida i ha constituït la
garantia definitiva, mitjançant aval bancari per import de 2.506,25 € amb número de registre
0049-1588-52-2110020652 del Banc de Santander.
13. S’ha qualificat la documentació presentada per Tarragona Disseny, SL, d’acord amb la qual
s’acredita la personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o professional per
a contractar, així com la disposició dels mitjans que cal adscriure a l’execució del contracte,
assenyalada al plec de clàusules administratives particulars.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARC BRUFAU COCHS - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2020 a les 11:13:58 i JOAN MARIA SANAHUJA SEGÚ - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2020 a les 12:28:43

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 74B6F1372D4048FFA8F0507CAE88685E i data d'emissió 11/02/2020 a les 13:25:10

14. La despesa pluriennal corresponent a la contractació per import total de 60.651,25€ es farà
efectiva amb càrrec a es aplicacions pressupostàries corresponents dels exercicis, 2020, 2021 i
2022 pels imports que s’indiquen:
Any

Partida pressupostària

Import

2020

2020/1/33402260600/01

24.261,98 €

2021

2021/1/33402260600/01

24.261,98 €

2022

2022/1/33402260600/01

12.127,29 €

Fonaments de dret
1. El marc competencial de les comarques ve delimitat als articles 9.4 i 85 del 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; 25 a 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de
la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i 164 i 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
D’acord amb aquest marc jurídic, correspon al Consell Comarcal prestar les competències que
li atribueixen les lleis sectorials del Parlament, les que li deleguin o encarreguin de gestionar la
Generalitat, la Diputació i els municipis; realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès
supramunicipal i assegurar i vetllar pel bon funcionament dels serveis públics municipals que
es presten al territori i per l’exercici adequat de les competències municipals amb nivells de
qualitat homogenis, d’acord amb els principis de subsidiarietat i cooperació locals,
complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació ciutadana que es concretin
al programa d’actuació comarcal.
2. El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Camp per al període 20152019 aprovat definitivament en la sessió plenària de 8 de febrer de 2017, recull dins l’àmbit de
les relacions institucionals el servei d’assistència als municipis que inclou la gestió de projectes
mancomunats.
3. Les actuacions incloses a l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra
incideixen en béns de titularitat municipal, si bé el beneficiari del finançament FEDER és el
Consell Comarcal de l’Alt Camp, motiu pel qual els ens locals participants en l’operació en data
7 de febrer de 2018 varen signar el conveni de col·laboració per a l’execució del projecte “Alt
Camp, història i patrimoni, les arrels d’una terra” cofinançat amb fons europeu de
desenvolupament regional (programa operatiu FEDER 2014-2020), per tal d’articular les
atribucions i responsabilitats de cadascuna de les parts, a fi de garantir l’execució efectiva de
les actuacions i l’obtenció del cofinançament.
4. De la lectura conjunta de la disposició addicional segona i l’article 150 i 151 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP) s’estableix que la competència per a subscriure
el contracte comporta la facultat d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres
facultats que la legislació atribueix l’òrgan de contractació.
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L’òrgan de contractació competent d’acord amb la Disposició Addicional segona LCSP és el Ple
del Consell Comarcal atès que el valor estimat de l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les
arrels d'una terra, és superior 10% dels recursos ordinaris.
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5. S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de
contractació, respecte a la concurrència i publicitat d’acord amb els arts. 156 i s. i la disposició
addicional cinquena ambdós de la LCSP.
6. L’apartat D del quadre de característiques del PCAP que regeix la contractació estableix la
durada del contracte queda supeditada a l’execució de les obres compreses en el eu objecte, la
durada de les quals segons projecte és de 4 mesos. Per tant la durada dels dos contractes (2
lots) finalitzarà quan un cop acabi el termini de garantia de les obres.
7. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i concordants
LCSP per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
8. La clàusula 18a del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
contractació preveu que l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte a l’empresa proposada
com a contractista en resolució motivada en el termini de cinc dies naturals següents a la
recepció de la documentació.
9. Quan per causes imputables al contractista no s’hagués formalitzat el contracte dins el
termini indicat, l'Administració entendrà que l’empresa retira la seva oferta i es penalitzarà en
els termes del que disposa l’art. 153.4 del LCSP.
10. El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això,
el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en aquest cas, són a
càrrec seu les corresponents despeses.
11. D’acord a l’art. 153.6 del LCSP no podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva
prèvia formalització.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. ADJUDICAR el contracte del servei de promoció i difusió i el pla de comunicació del
projecte turístic “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, inclòs en l’operació «Alt
Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra” cofinançat amb fons europeu de
desenvolupament regional (programa operatiu FEDER 2014-2020, eix 6) de conformitat amb la
proposta de la mesa de contractació de 28 de gener de 2020 a l’empresa Tarragona Disseny,
SL, (anagrama comercial TGD) amb NIF B43104694, per import de 50.125,00 eur i 10.526,25
eur d’IVA, essent l’import total de 60.651,25 €, d'acord amb la seva oferta de data 12 de
desembre de 2019 i amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars.
Segon. DISPOSAR la despesa pluriennal per import màxim de 60.651,25 eur (seixanta mil siscents cinquanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims) IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents a
les anualitats 2021 i 2022, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pels imports que s’
indiquen a continuació:
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Any

Partida pressupostària

Import

2020

2020/1/33402260600/01

24.261,98 €

2021

2021/1/33402260600/01

24.261,98 €

2022

2022/1/33402260600/01

12.127,29 €
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Tercer. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
administratiu en la data que se li comuniqui, la qual es produirà en el termini màxim 15 dies
hàbils des del dia següent a la remissió de la notificació d’aquest acord, de conformitat amb l’
article 153.3 de la Llei 9/2017 de Contractes de Sector públic, de 8 de novembre.
Quart. FACULTAR al president per a la signatura del contracte i tota la documentació escaient
per l’efectivitat d’aquests acords.
Cinquè. PUBLICAR l’acord d’adjudicació i l’anunci de la formalització del contracte en el perfil
del contractant del Consell Comarcal de l’Alt Camp de conformitat amb la clàusula dinovena del
plec de clàusules administratives particulars en relació amb els articles 151.1, 153 i 154 de la
Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic, de 8 de novembre.
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors que han participat en
la licitació.
Setè. COMUNICAR la present resolució als ajuntaments d’Alcover, Figuerola del Camp, el Pla
de Santa Maria, Puigpelat, Rodonyà, Vallmoll, Vila-rodona i l’EMD de Picamoixons.
Vuitè. ASSABENTAR d’aquests acords a Intervenció i Tresoreria del Consell Comarcal de l’Alt
Camp.
Novè. INFORMAR de la present contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat
de Catalunya.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat amb el vistiplau del president del Consell Comarcal.

El secretari

El president

Marc Brufau Cochs

Joan Maria Sanahuja Segú
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