Exp. ACPC 2019 20013
Conservació restauració arqueològics - CRBMC

Resolució d'adjudicació del contracte
Contracte: Contracte
Unitat Promotora: CRBMC
Tipus: Serveis
Expedient: ACPC 2019 20013
Procediment: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada.
Criteris d’adjudicació: Diversos.
Títol: Servei de conservació-restauració de materials i elements arqueològics (mosaics,
paviments i estructures de morter i objectes d’origen arqueològic).
Valor estimat del contracte (sense IVA)
Pressupost licitació

Import base €
33.057,85
33.057,85

IVA €

Import total €

6.942,15

40.000,00

Antecedents de fet
Primer.- Mitjançant informe justificatiu de data 18 de gener de 2019, emès per la Directora del Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), es va sol·licitar l’inici de l’expedient de contractació
administrativa del servei de suport tècnic en conservació i restauració per a actuacions especifiques que
el CRBMC havia de cobrir durant un lapse de temps determinat.
Segon.- Mitjançant resolució del director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de data 21 de
gener de 2018, s’acorda iniciar l’expedient de contractació amb referència ACPC-2019-2000, mitjançant
procediment obert, anticipat de despesa, no subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.
Tercer.- En data 18 de febrer de 2019, l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura informa
desfavorablement el plec de clàusules administratives particulars, fet que motiva que en data 19 de
febrer de 2019, el director de l’Agència dicti nova resolució complementària a la d'inici de l'expedient per
tramitació ordinària ACPC 2019 20000.
Quart.- En data 4 de març de 2019, l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura informa
favorablement el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis
consistents en les tasques de conservació-restauració de materials i elements arqueològics amb un valor
estimat del contracte i un pressupost base de licitació del servei, per un import de 33.057,85 euros (IVA
exclòs) i 40.000,00euros (IVA inclòs), respectivament, d’acord amb l’establert als articles 156 a 158
LCSP.
Cinquè.- En data 5 de març de 2019, el Director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural resol
l’aprovació de l’expedient de contractació, dels Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions
tècniques, de la despesa màxima autoritzada i l’obertura del procediment d’adjudicació per a que es
tramiti amb caràcter ordinari i per procediment obert.
Sisè.- En data 6 de març de 2019, es publica l’anunci de la licitació del contracte administratiu de
referència per procediment obert al Perfil del Contractant de l’Agència a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.
Setè.- El 22 de març de 2019, finalitza el termini de presentació de proposicions i en data 25 de març de
2019, es reuneix en sessió interna la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre A. Es dona compte
de les proposicions presentades per les empreses següents, que són admeses a licitació:

UTE “JACIMENTS ARQUEOLÒGICS”, integrada per les empreses ARCOVALENO RESTAURO
SL amb NIF B645120601 (que designa al seu representant, com el de la UTE) i SIGNINUM
RESTAURA SLU amb NIF B55257968

ÀBAC. CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ, SL
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Vuitè.- En data 26 de març de 2019, es reuneix en sessió interna la Mesa de Contractació i es procedeix
a la obertura i examen del sobre B, que conté la proposta tècnica avaluable mitjançant judici de valor,
presentada per les empreses que prenen part en la licitació, tal com estableix el plec de clàusules
administratives que regeix aquest contracte. Finalitzat l’acte, es lliura la documentació a la unitat
promotora per tal que emeti el corresponent informe de valoració.
Novè.- En data 29 de març de 2019, la Directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya, com a Responsable de la Unitat promotora, emet informe de valoració de les ofertes
presentades (Sobre B), i proposa a la Mesa de Contractació l’exclusió del licitador UTE “JACIMENTS
ARQUEOLÒGICS”, “atès que juntament amb la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació
sotmesos a judici de valor, s’han aportat els CV, els quals contenen informació relativa als criteris de
valoració objectiva, de tots els conservadors-restauradors que formen part de l’equip de la UTE”.
En data 2 d’abril de 2019, es reuneix la Mesa de Contractació on es dona lectura a la puntuació
obtinguda per les empreses que concorren a licitació en relació a les seves propostes incloses en el
sobre B, en base a l’informe esmentat al paràgraf anterior i acorda l’exclusió de la UTE “ JACIMENTS
ARQUEOLÒGICS” pels motius indicats. Tot seguit, es procedeix a l’obertura del sobre C que conté
l’oferta econòmica presentada pel licitador ÀBAC. CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ, SL.
Desè.- En data 4 d’abril de 2019, la Directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
emet informe de valoració de les ofertes presentades i proposta d’adjudicació del contracte de servei de
de conservació i restauració de materials i elements arqueològics, a favor de l’empresa ÀBAC.
CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ, SL.
Mitjançant escrit de data 5 d’abril de 2019, es notifica electrònicament als representants de les empreses
que integren la UTE “JACIMENTS ARQUEOLÒGICS”, l’acord de la seva exclusió de licitació, adoptat per
la Mesa de Contractació.
En data 5 d’abril de 2019, la Mesa de Contractació eleva a l’òrgan de contractació la proposta
d’adjudicació en el mateix sentit i d’acord amb la puntuacions totals següents:

ABAC CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ SL
Sobre B
Sobre C

29
67,25
96,25

TOTAL PUNTUACIÓ

Les característiques i els avantatges de la proposició de l’empresa proposada adjudicatària que ha
comportat que l’oferta sigui seleccionada ho són en tractar-se de la proposta amb la millor relació
qualitat-preu.
Onzè.- En data 9 d’abril de 2019, l’empresa proposada adjudicatària del contracte és requerida
mitjançant notificació electrònica per a la presentació de la documentació prèvia a l’adjudicació,
documentació que s’aporta dins de termini. Entre la documentació presentada s’acredita la constitució de
garantia definitiva per import de 1.553,75 euros, mitjançant escrit presentat per l’empresa en què
sol·licita que l’esmentada garantia definitiva sigui constituïda mitjançant retenció de preu.
Fonaments de dret
1. S’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte i de conformitat
amb el que disposen els articles 149, 150, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d’acord amb la proposta
d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
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2. Fent ús de les facultats que em són conferides d’acord amb els articles 12 i 28 dels Estatuts de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, aprovats pel Decret 198/2013, de 23 de juliol;
RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte de servei de conservació-restauració de materials i elements arqueològics
(exp. ACPC 2019 20013), a l’empresa ÀBAC. CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ, SL. titular del CIF
número B-64247554, domiciliada a Barcelona (08035), carrer Poeta Cabanyes, 81, baixos, per un import
de 37.600,75 euros, IVA inclòs, dels quals 31.075,00 euros corresponen al preu del contracte i 6.525,75
euros corresponen a l’IVA del 21% i, amb subjecció a la resta de condicions ofertes per l’empresa en
presentar la proposició per licitar.
El termini de durada del contracte serà des de la data de la seva formalització (o data d’inici que
s’estipuli en el contracte) fins el 31 de desembre de 2019.
Segon.- Designar com a responsable d’aquest contracte la Directora del Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya, persona que ha estat designada al plec de clàusules administratives a la clàusula
vint-i-quatrena, o persona que el substitueixi o designi l’Òrgan de Contractació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als licitadors i comunicar que a l’empara del que disposa l’art. 44.6 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els actes de preparació i
d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte no
exhaureixen la via administrativa i són susceptibles del recurs d’alçada davant la Consellera de Cultura
en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, d’acord amb el que estableix
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Quart.- Publicar l’adjudicació i posterior formalització del contracte en el Perfil de Contractant de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
Cinquè.- A l’empara del que estableix l’art. 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la formalització del
contracte s’ha d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la
notificació de l’adjudicació als licitadors.
Josep Manuel Rueda Torres
Director
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La política de signatura
aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport
informàtic".
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