Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Expedient CU-2022-8
SERVEI DE DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES I
PALEONTOLÒGIQUES D'URGÈNCIA AL TERRITORI DE CATALUNYA DURANT L'ANY
2022
CONTRACTE

ADMINISTRATIU

REUNITS
D'una part, la senyora Marta Garsaball i Pujol, directora de Serveis del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya;
I d'altra part, el senyor Miquel Gurrera i Martí, amb domicili social a 08304 Mataró, al carrer
Torrent de les Piques, 36, baixos i amb NIF 33.897.338-F;
ACTUEN
La primera, en nom i representació del Departament de Cultura, en virtut de les facultats
que li confereix la resolució de 3 de febrer de 2021, de delegació de competències en
diversos òrgans del Departament i el segon, com a representant de l’empresa ATICS, SL,
amb CIF B-60261971, i domicili social a 08304 Mataró, al carrer Torrent de les Piques, 36,
baixos d’acord amb la informació que consta en l’expedient de contractació.
El senyor Miquel Gurrera i Martí declara que l’empresa que representa està al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que no es troba incursa
en cap de les prohibicions de contractar previstes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
ANTECEDENTS
I.- En data 12.07.2021 la Intervenció Delegada va fiscalitzar l’expedient referenciat en
l’encapçalament, per un import màxim de 95.000,00 €, IVA inclòs, amb càrrec als crèdits de la
posició CU13D/227001300/4430/0000 del pressupost previst per a 2022 i supeditat a la
condició suspensiva d’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost per 2022.
II.- El Plec de clàusules administratives particulars i la despesa van ser aprovats per l’òrgan
de contractació en data 16.07.2021.
III.- El dia 16.11.2021 mitjançant informe del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Direcció General del Patrimoni Cultural es constata un empat en puntuació entre les
empreses millor valorades, ATICS SL I ANTEQUEM SL.
IV.- En data 17.11.2021 el Servei de Gestió Econòmica i Contractació requereix mitjançant
notificació electrònica a les 2 empreses afectades, la documentació prevista en l’art.147.2
apartats a) a c) LCSP per tal de desfer l’empat registrat.
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V.- Vist l’informe de data 24.11.2021 del Servei de Gestió Econòmica i Contractació de
valoració de la documentació presentada per les empreses empatades en puntuació es desfà
l’empat en favor de l’empresa Atics, SL.
VI.- En data 26.11.2021, Atics, SL manifesta acollir-se a la modalitat de retenció en preu per
tal de fer efectiva la garantia definitiva per un import de 3.925,62 €.
VII.- En data 01.12.2021 l’òrgan de contractació ha resolt adjudicar el contracte per a
l’anualitat 2022 a l’empresa ATICS, SL, amb NIF B-60261971, per un import màxim de
noranta-cinc mil euros (95.000,00 EUR), IVA inclòs.
Reconeixent-se mútuament capacitat per aquest acte subscriuen el present contracte que es
regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa ATICS,SL es compromet a la direcció i execució de les intervencions
arqueològiques i paleontològiques d’urgència al territori de Catalunya durant el 2022 amb
estricta subjecció a les condicions que es fixen en el present contracte, al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de característiques tècniques i a la seva oferta, documents
que revesteixen tots ells caràcter contractual.
SEGONA.- L’import total d’aquesta contractació és per un màxim de noranta-cinc mil euros
(95.000,00 €) IVA del 21% inclòs i d’acord amb el desglossament per preu unitari IVA exclòs
següent:

La tarifa A correspon als treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica que requereixen
treball de camp o desplaçament i la tarifa B als treballs d’intervenció de documentació i
investigació pels quals no és imprescindible el desplaçament i execució de camp i no
comporten un pla de seguretat específic.
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El cost de la redacció de la memòria de la intervenció arqueològica o paleontològica del
treball de camp es calcularà mitjançant l’aplicació d’un màxim del 50% de l’import de la
direcció.
Els imports de les diverses actuacions concretes s’anirà deduint de l’import total d’adjudicació.
Es podran presentar factures mensuals dels treballs realitzats. Aquestes factures hauran de
ser conformades pel personal competent del Servei d’Arqueologia i Paleontologia i
obligatòriament hauran d’incorporar el codi identificador de l’expedient, en aquest cas CU2022-8 i el centre gestor CU13. D’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic, la presentació de les factures haurà de ser obligatòriament electrònica.
La bústia d’entrada d’aquestes factures electròniques en la Generalitat de Catalunya és https:
//efact.eacat.cat/bustia/.
La factura a emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en
el sector públic, s’ha d'enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons l'Acord GOV/151/2014,
d'11 de novembre, és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures han d’incorporar les dades
bàsiques obligatòries establertes al RD1691/2012, s’han de signar amb una signatura
avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número
d’expedient de contractació, ja que si no hi consta els registres comptables de la Generalitat
de Catalunya rebutjaran automàticament la factura.
Informació codis DIR3:
Unitat Tramitadora: A09006115 DIRECCIÓ DE SERVEIS
La Rambla, 8, (Palau Marc) 08002 Barcelona ESP.
Òrgan gestor: A09002974 DEPARTAMENT DE CULTURA
La Rambla, 8, (Palau Marc) 08002 Barcelona ESP.
Oficina Comptable: A09018876 INTERVENCIÓ GENERAL
Rambla Catalunya 19-21 08007 Barcelona ESP.
D’acord amb la opció manifestada per l’adjudicatari, es retindrà en concepte de garantia
definitiva la quantitat de 3.925,62 € en la facturació presentada per l’adjudicatari i acceptada
pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
Ateses les característiques del contracte no es preveu revisió de preus durant tota la vida del
contracte.
TERCERA.- El termini d’execució serà pel període comprès entre el dia 1 de gener de 2022
fins el 15 de desembre de 2022 (ambdós inclosos). Totes les tasques del contracte hauran
d’estar finalitzades i facturades abans del 15 de desembre de 2022, data de finalització del
contracte.
QUARTA.- S’estableix un període de garantia d’un mes, que començarà a comptar un cop
certificada la correcta execució del contracte per part de l’òrgan corresponent. Un cop
finalitzat aquest termini sense objeccions per part de l’Administració, es procedirà d’ofici al
pagament de l’import de la garantia definitiva retinguda i quedarà extingida la responsabilitat
del contractista, sens perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar d’acord amb les
disposicions generals sobre responsabilitat.
CINQUENA.- En relació a les obligacions de l’adjudicatari i als supòsits de suspensió,
modificació i causes de resolució del contracte serà d’aplicació allò establert a les clàusules
16, 18, 19 i 20 respectivament del plec de clàusules administratives.
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SISENA.- Corresponen a l'òrgan de contractació del Departament de Cultura les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació i suspensió d'aquest contracte, en la forma
i les condicions que la legislació de contractes de l'Estat estableix per als de naturalesa
administrativa.
SETENA.-. D’acord amb l’article 62 LCSP el responsable del contracte serà la persona titular
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural amb les
funcions que figuren en el mateix.
VUITENA.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Perquè quedi constància d'aquests acords, signen aquest contracte.

Pel Departament de Cultura
La directora de Serveis

Per ATICS, SL
El representant

Per delegació,
Resolució de 03.02.2021,
DOGC núm. 8336, de 8.2.2021

Marta Garsaball i Pujol

Miquel Gurrera i Martí
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