Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari

INFORME L’EXPEDIENT CU-2021-1054 PER A LA LICITACIÓ DELS TREBALLS DE
DIGITALITZACIÓ DE L'INVENTARI DELS BÉNS DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA, DE LES DIÒCESIS
D'URGELL, VIC, SOLSONA, GIRONA I BARCELONA, CONSISTENT EN LA INTRODUCCIÓ DE LES
DADES DOCUMENTALS VALIDADES EN L'APLICACIÓ INFORMÀTICA MUSEUMPLUS, EN EL
MARC DEL PROJECTE DE "DIGITALIZACIÓN DE OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ESPAÑOL C24.I3.P5.1-3C: DIGITALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO DE LA IGLESIA
CATÓLICA, DOCUMENTACIÓN DE LOS BIENES DECLARADOS BIC PERTENECIENTES A OTRAS
ADMINISTRACIONES O PERSONAS PRIVADAS Y DIGITALIZACIÓN DE BIENES PERTENECIENTES
AL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL DE TITULARIDAD PRIVADA", FONS NEXT
GENERATION EU
_______________________________________________________________________

En data 8 d’octubre de 2021 es va publicar l’anunci del procediment obert per a la licitació
d’un contracte de servei (exp. CU-2021-1054) per a la realització de treballs de digitalització
de l'Inventari dels Béns de l'Església catòlica, de les diòcesis d'Urgell, Vic, Solsona, Girona i
Barcelona, consistent en la introducció de les dades documentals validades en l'aplicació
informàtica MuseumPlus, en el marc del projecte de "DIGITALIZACIÓN DE OTROS BIENES DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL C24.I3.P5.1-3c: Digitalización del Inventario del Patrimonio
de la Iglesia Católica, Documentación de los bienes declarados BIC pertenecientes a otras
administraciones o personas privadas y Digitalización de bienes pertenecientes al Patrimonio
Histórico Español de titularidad privada", Fons Next Generation EU
El pressupost base establert era de 58.700,01 € (IVA inclòs). El lot 1 amb un pressupost de
licitació d’11.742,53 € (IVA inclòs), el lot 2 amb un pressupost de licitació d’11.739,37 € (IVA
inclòs), el lot 3 amb un pressupost de licitació d’11.739,37 € (IVA inclòs), el lot 4 amb un
pressupost de licitació d’11.739,37 € (IVA inclòs) i el lot 5 amb un pressupost de licitació
d’11.739,37 € (IVA inclòs).
El termini de presentació de les ofertes es tancava a les 12:00 del dia 26 d’octubre de 2021, i
l’obertura del sobre únic s’establia pel dia 28 d’octubre a les 12:30 hores. A aquests efectes, en
compliment de la normativa actual, la Mesa de Contractació que ha de proposar l’adjudicatari,
es va reunir telemàticament el dia 28 d’octubre de 2021 a les 12:30 hores.
Els licitadors es podien presentar a un, diversos o tots els lots, però només podien ser
adjudicataris d’un lot com a màxim, a no ser que en algun/s lot/s hi hagués manca de
concurrència.
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S’han presentat els següents licitadors als lots específics i l’ordre de preferència detallat en el
següent quadre:
Invoport, SL
Pandora Gestión Documental, SL

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

D. Urgell

D. Vic

D. Solsona

D. Girona

A. Barcelona

3
5

4
2

2
4

1
3

5
1

1. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT
Total puntuació dels criteris de valoració objectius aplicables a tots els lots: 100 punts
Oferta econòmica: fins a 100 punts. L’oferta econòmica més ajustada obtindrà la màxima puntuació i
la resta es valorarà proporcionalment segons la fórmula

Pi=C* (100-100*(Bm-Bi))
-

Pi és la puntuació obtinguda per cada empresa que es presenti

-

C és el pes del criteri en la puntuació general (de 0 a 1, en percentatge segons els
punts totals de la licitació.
Bi és la baixa de l’oferta que es valora en relació amb el pressupost de licitació
Bm és la baixa de l’oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el
pressupost de licitació.

-

Atès que la rebaixa no s’ha de realitzar sobre el preu de licitació total establert per a cada lot sinó
sobre el preu unitari màxim per fitxa, comú a tots els lots, especificat en aquest annex, i atès que
l’adjudicatari haurà de digitalitzar, d’acord amb el preu unitari que ofereixi, tant el número mínim de
fitxes demanat al plec tècnic com totes les addicionals, de la Diòcesi que s’especifica a aquest efecte,
fins a exhaurir l’import total marcat per a cada lot, l’únic preu que haurà d’indicar el licitador és el de
digitalització per fitxa i la fórmula econòmica s’aplicarà sobre aquest preu unitari.

Tenint en compte els criteris de la proposta econòmica, els resultats de la valoració objectiva
ha estat que ambdós licitadors presenten la mateixa oferta econòmica a tots els lots 3,025 €
(IVA Inclòs). D’acord amb les prioritats establertes per als licitadors i tenint en compte la
limitació d’un lot per adjudicatari, excepte en cas de manca de concurrència, són les següents:
LOT 4. Invoport, SL, que havia establert aquest lot com a prioritat 1 i l’empresa Pandora
Gestion Documental, SL com a prioritat 3.
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LOT 5. Pandora Gestion Documental, SL, que havia proposat aquest lot com a prioritat 1 i el

licitador Invoport, SL com a prioritat 5.

Els lots 1,2,3 en tant que les ofertes són idèntiques, tal com recull la Ley 9/2017, de 9 de
novembre, de Contratos del Sector Público, en el seu article 147.2 es resol mitjançant
l’aplicació per ordre dels criteris socials que preveu la llei, referits al moment de finalitzar el
termini de presentació d’ofertes.
Com que no es va produir el desempat, el 16 de novembre de 2021 a les 9:30 h, es procedeix
al sorteig presencial, segons preveu la llei, que adjudica els lots 1,2,3 al licitador Pandora
Gestión Documental, SL.
Seguidament amb data 16 de novembre de 2021 es notifica als licitadors el resultat i després
de l’acceptació es procedeix al requeriment de la documentació econòmica i tècnica.
Un cop valorada la documentació es constata que l’empresa Invoport, SL, pel que fa a la
solvència econòmica la documentació presentada no és correcta.
Quant a la documentació tècnica:
a) Presenta una relació de treballs realitzats en un format i contingut diferent del
sol·licitat, i no acreditat. Tanmateix, en la seva descripció no es pot identificar que les
feines siguin pertinents a les feines que es volen contractar.
En resposta al requeriment d’informació complementària, només amplia la informació
de dos treballs, consistents en la certificació de feines realitzades, una de les quals no
consta en la relació presentada.
b) Presenta el CV i titulació de tres persones, sense especificar quina farà la feina, quan
només opta a un sol lot. Només dues disposen de la formació requerida.
c) Cap d’elles diu conèixer el programari MuseumPlus, condició imprescindible per a la
realització de la feina, tal com consta als plecs administratius.
Novament en requerir l’acreditació del coneixement del programari i després de
declarar que no poden demostrar-ho del mode habitual, presenta una declaració
responsable, on es diu que l’han fet servir dins l’activitat de l’empresa o la seva
trajectòria professional. Tot i no considerar-se admissible aquest tipus de justificació
es torna a revisar els currículums de les tres persones proposades i l’empresa, no
podent-se deduir de les feines realitzades l’ús del programari MuseumPlus.
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L’empresa Pandora Gestión Documental, SL., al seu torn presenta la documentació
econòmica i tècnica el dia 25 de novembre, l’endemà que el termini s’hagi tancat.
Es constata que cap de les dues empreses pot accedir a la realització dels treballs. Invoport,
SL., perquè no acredita la solvència econòmica i tècnica sol·licitada, malgrat que els diversos
requeriments i no aportar cap garantia, que faci pensar en la correcta execució del projecte i
Pandora Gestión Documental, SL., per fer-ho fora de termini.
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