Àrea d’Alcaldia
Departament Secretaria
LCF/magb

Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal vila de
Castelló d’Empúries,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local reunida el dia 21 de DESEMBRE de 2020, entre d’altres
adoptà els ACORDS:
6.1.2. ADJUDICACIÓ LICITACIÓ ATENCIÓ PÚBLIC CÚRIA-PRESÓ I TURISME

SALVI GUELL I BOHIGAS
Lourdes Casadevall i
Fontclara
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Vist que el 5 d’octubre de 2020, la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació de l’expedient
i els Plecs de Clàusules que han de regir el procediment obert pel contracte del servei per
atenció al públic del museu d’història medieval de la Cúria-Presó i de les oficines
d’informació i turisme, i també en va aprovar la licitació.
Vist que el dia 21 d’octubre de 2020, es va publicar en el perfil del contractant, obrint el
termini de presentació d’ofertes, durant el període establert s’ha presentat el licitador:
TERRAMAR, NATURA I CULTURA SLU, registre d’entrada número 220/13124 de data 4 de
novembre de 2020.
Vista l’acta de la mesa de contractació d’aquest procediment, i d’acord amb els resultat de
l’oferta presentada, segons els criteris establerts en els plecs de clàusules, la mesa va
proposar a l’òrgan de contractació que iniciés els tràmits per l’adjudicació a la TERRAMAR,
NATURA I CULTURA SLU.
Vist que el 14 de desembre de 2020, mitjançant la resolució d’alcaldia número 2020/706 es va
classificar el licitador en el següent ordre:
Licitador
TERRAMAR, NATURA I CULTURA SLU
Memòria tècnica (màxim 15 punts)
Creació i dinamització de 2 nous productes turístics (màxim 15
punts)
Programa de formació (màxim 10 punts)
Millor oferta econòmica (màxim 35 punts)
Possessió titulació universitària (2 punts)
Títol oficial d’idiomes (màxim 10 punts)
Coneixement Euromus (màxim 4 punts)
Agència IATA (5 punts)
Formació relacionada amb municipi (màxim 4 punts)
TOTAL PUNTUACIÓ
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72 punts

I es va requerir a l’empresa TERRAMAR, NATURA I CULTURA SLU, licitador amb major
puntuació, per tal que aportés diversa documentació i diposités la garantia definitiva.
En data 16 de desembre de 2020, l’empresa TERRAMAR, NATURA I CULTURA SLU presenta la
documentació requerida i el comprovant de la consignació de la garantia definitiva d’import
2.075,00 € (carta de pagament 2020000396 de data 16/12/2020).
Fonamentació jurídica:
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Els plecs de clàusules administratives i tècniques aprovades relatives a aquesta licitació.
Article 131 (Procediment d’adjudicació) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Article 159 (Classificació de les ofertes i adjudicació del contracte) de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
De conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona (Competències en
matèria de contractació en les entitats locals) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
La resolució d’alcaldia número 2019/577 de data 2 de juliol de 2019, en la que es delega,
pel que fa als assumptes de contractació en la Junta de Govern Local.

Pel que s’ha exposat, a proposta de la regidora del departament, la Junta de Govern Local,
amb el quòrum d’unanimitat ACORDA:

SALVI GUELL I BOHIGAS

2. APROVAR la despesa per d’import 41.500,00 €, més 8.715 € en concepte d’IVA, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses corresponent.
Que a part de les condicions establertes en els plecs de clàusules, l’adjudicatari en la seva
oferta es va comprometre a realitzar les següents millores sense incrementar el cost del
contracte:
 A la creació i dinamització de 2 nous productes turístics.
La durada del contracte serà l’establert en la clàusula vuitena del plec de clàusules: d’1
any, prorrogable d’any en any fins a un màxim de 4 anualitats a comptar des de la
signatura del contracte.
Per a la resta dels exercicis, i d’acord amb la clàusula 5 del plec administratiu, quedarà
condicionada a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada
exercici pressupostari.
3. NOTIFICAR el present acord al licitadors, i COMUNICAR a l’adjudicatari que se li
trametrà el contracte per la corresponent signatura.
4. PUBLICAR l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del contractant d’acord
amb el que estableix l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
5. DONAR COMPTE del present acord al Departaments corresponents, als efectes adients.
I perquè així consti, signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries a la data de
la signatura, amb el vistiplau de l’alcalde.
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1. ADJUDICAR el contracte del servei per atenció al públic del museu d’història
medieval de la Cúria-Presó i de les oficines d’informació i turisme a l’empresa
TERRAMAR, NATURA I CULTURA SLU.
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