Assumpte: Resolució d’adjudicació del contracte
Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-685/21 (ICGC-2021-00087)
Derivat de l’Acord Marc H-2/2017
OC: 143- 685/2021
Títol: Servei d’elaboració, actualització i revisió de Cartografia Topogràfica a Escala
1:1.000 del projecte Palau-saverdera.
Antecedents
1. Amb data 1 de juny de 2021, es van trametre les invitacions corresponents a les
empreses homologades, d’acord amb el següent pressupost de licitació:
PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
Import base:
IVA (21%):
Import total (IVA inclòs):

4.670,15 €
980,73 €
5.650,88 €

2. S’han analitzat les ofertes de les empreses que van respondre en temps i forma a les
invitacions de l’ICGC i que són: OMEGA CARTOGRAFIA DIGITAL, SL, INFRAPLAN
BARCELONA, SL, AIRBUS DS GEO SG, SA, TELESPAZIO IBÉRICA, SLU, GESTIÓN
Y SERVICIOS FOTOGRAMÉTRICOS, SL i JOSÉ MIGUEL CORTILLAS LÓPEZ.
Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
(en endavant, “TRLCSP”), en relació amb allò que disposa la Disposició Transitòria
Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, “LCSP”).
2. De conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat, de data 2 d’abril de 2014, publicada en el DOGC núm. 6601,
de data 10 d’abril de 2014.
3. Vist l’informe d’adjudicació elaborat per l’Àrea de Mapa Urbà i Fotogrametria de data
3 de juny de 2021, d’acord amb el qual, de les ofertes presentades per les empreses
mencionades en els antecedents, la de l’empresa GESTIÓN Y SERVICIOS
FOTOGRAMÉTRICOS, SL, es considera l’econòmicament més avantatjosa, un cop
aplicats els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives.
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RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans mencionat, d’acord amb el següent:
ADJUDICATARI: GESTIÓN Y SERVICIOS FOTOGRAMÉTRICOS, SL
NIF: B61165270
El preu del contracte és l’indicat a continuació:
Import base:
IVA (21%):
Import total (IVA inclòs):

4.670,15 €
980,73 €
5.650,88 €

TERMINI D’EXECUCIÓ: 29/10/2021.
2. Ordenar la notificació de la present Resolució d’adjudicació als interessats i la seva
publicació simultània en el perfil del contractant de l’ICGC.
3. D’acord amb l’establert a l’article 198.5 TRLCSP, en els procediments d’adjudicació
de contractes basats en un acord marc, es podrà efectuar la formalització del
contracte sense necessitat d’observar el termini d’espera previst a l’article 156.3
TRLCSP.

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el previst pels articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques, davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes a partir del dia següent al
de la recepció de la present Resolució o, recurs contenciós-administratiu davant de la jurisdicció contenciosaadministrativa, de conformitat amb allò disposat a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa-administrativa, davant dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, d’acord
amb l’article 46 de la llei mencionada, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

Jaume Massó i Cartagena
Director
P.D. 2 d’abril de 2014 (DOGC núm. 6601, de 10 d’abril de 2014)

