Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Expedient CU-2022-1

Resolució d'adjudicació del contracte

Contracte : Contracte administratiu

Unitat promotora : Servei de Recursos
Lingüístics

Tipus : Serveis
Expedient : CU-2022-1
Procediment : Obert, tramitació anticipada
Títol : Servei d’atenció personalitzada i el manteniment i la difusió del cercador
del servei de consultes lingüístiques Optimot de la Generalitat de Catalunya per
al 2022

Antecedents
1. Per resolució de 15.04.2021 es va iniciar l’expedient de contractació de referència;
2. En data 11.06.2021 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació i es va procedir a l’obertura
dels sobres “A” i a qualificar la documentació de caràcter general aportada pels licitadors a fi
d’acreditar els requisit d’aptitud per contractar amb el sector públic;
3. L’empresa que es va presentar va ser la següent:
• Magmacultura, SL
4. En data 15.06.2021 va tenir lloc l’acte d’obertura dels sobres “B” que contenen la documentació
relativa a la proposta sobre criteris d’adjudicació subjectius;
5. El dia 18.06.2021 mitjançant informe de la cap del Servei de Recursos Lingüístics de la Direcció
General de Política Lingüística i assumit per la mesa de contractació, es realitza la valoració dels
criteris subjectes a judici de valor;
6. En data 30.06.2021 va tenir lloc l’acte d’obertura dels sobres “C” que contenen la documentació
relativa a la proposta sobre criteris d’adjudicació d’avaluació automàtica;
7. El dia 01.07.2021 mitjançant informe de la cap del Servei de Recursos Lingüístics de la Direcció
General de Política Lingüística i assumit per la mesa de contractació, es proposa adjudicatari del
present contracte a Magmacultura, SL;
8. En data 15.07.2019, Magmacultura, SL ha dipositat a la Caixa General de Dipòsits mitjançant
document 211204 la garantia definitiva que ha de regir durant la execució del contracte per un
import total d’11.485,32 € corresponents al 5% de l’import del contracte IVA exclòs;

Fonaments de dret
1.Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals i parcials:
Licitadors

Sobre
B Sobre
C Total
(crit.subjectius)
(crit.objectius)

Magmacultura

50,00 p

50,00 p

100,00 p

2. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte, d’acord
amb allò que disposen els articles 116, 117.2 i 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic;
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3. Fent ús de les facultats que em són conferides per l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya,

RESOLC:
1.- Adjudicar el servei d’atenció personalitzada i el manteniment i la difusió del cercador del servei
de consultes lingüístiques Optimot de la Generalitat de Catalunya per al 2022 a l’empresa
Magmacultura, SL amb NIF B-61949764 per un import de dos-cents setanta-set mil nou-cents
quaranta-quatre euros amb setanta-quatre cèntims (277.944,74 €) IVA inclòs.
2.- L’execució d’aquest contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari
del 2022.
3.- Designar com a responsable d’aquest contracte a la cap del Servei de Recursos Lingüístics de
la Direcció General de Política Lingüística, persona que ha estat designada al plec de clàusules
administratives a la clàusula vint-i-setena del plec de clàusules administratives.
4.- Notificar la resolució al licitador, publicar-la en el perfil del contractant i comunicar que contra la
mateixa es poden interposar les vies de recurs establertes a la clàusula vint-i-tresena del plec de
clàusules administratives.

La Consellera
Natàlia Garriga Ibáñez
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