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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C174-2019-5896. Adjudicació del contracte del servei de Restauració d'un
paviment mosaic romà de Premià de Mar.( PO FEDER de Catalunya 2017-2020).
Antecedents
Per decret d’alcaldia número 2019/1375 de data 14 d’octubre de 2019 es va
aprovar el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i
prescripcions tècniques contracte dels serveis de restauració del mosaic Romà de
Premià de Mar.

En data 11 de febrer de 2020 s’emet informe complementari sol·licitant que es
continuï amb la tramitació de l’expedient de licitació amb certes especificitats, en
quant a la tramitació d’urgència de l’expedient, la data del procés de restauració i
lliurament i condicionar l’adjudicació a la signatura de la formalització de la cessió
del mosaic per part del MAC, actual dipositari.

Elisa Almirall Gayo

En data 19 de febrer de 2020, per decret d’alcaldia número 2020/371 es va aprovar
la rectificació del decret d’aprovació i la modificació del plec de clàusules
administratives particulars i les prescripcions tècniques d’acord a l’informe del
responsable de projectes estratègics de data 11 de febrer de 2020.
En data 25 de febrer de 2020 es va publicar al perfil del contractant l’anunci de
licitació amb un termini de presentació d’ofertes ( 8 dies per la tramitació urgent)
des del 26 de febrer de 2020 al 5 de març de 2020 a les 13:00h.
El 5 de març 2020, abans de la finalització del termini de presentació de pliques, a
petició del àrea promotora es va suspendre el procediment de licitació,
conseqüentment la presentació de pliques, atès que l’àrea sol·licitava la modificació
dels plecs de clàusules administratives, en quant als criteris de solvència i el
caràcter ordinari de la tramitació de l’expedient.
En data 6 de març el responsable de projectes estratègics emet informe on sol·licita
l’ eliminació del caràcter urgent de la tramitació de l’expedient de licitació, la
modificació dels criteris de solvència tècnica i econòmica així com la necessitat de
condicionar l’adjudicació a la signatura del document de cessió per part del Museu
Arqueològic de Catalunya, organisme dipositari de la peça que cal restaurar.
Amb motiu de l’entrada en vigor del Reial decret llei 17/2020 de 5 de maig, pel qual
s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a

Miguel Angel Méndez Gil
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En data 15 d’octubre de 2019 s’atura la publicació de l’anunci de licitació per la
impossibilitat d’accedir al finançament de la Diputació de Barcelona, el qual aporta
un 8,6% del cost del projecte.
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l’impacte econòmic i social del COVID-19 i de conformitat amb la disposició
addicional vuitena, es va acordar l’aixecament de la suspensió dels termes i
interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats
pertanyents al sector públic, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans
electrònics.
En data 6 de juny de 2020, el responsable de projectes estratègics solicita la
reactivació del procediment de licitació.
En data 15 de juny de 2020 per decret d’alcaldia número 2020/742 es rectifica el
decret d’aprovació i es modifiquen els plecs de conformitat amb l’informe de data 6
de març de 2020.

07/10/2020 Secretari

En data 22 de juny de 2020 es va publicar novament l’anunci de licitació atorgant
un període de presentació de pliques de 15 dies naturals, des del 23 de juny de
2020 a 8 de juliol de 2020.
El dia 22 de juliol de 2020 es va notificar a l’empresa GAMARRA & GARCIA,
Conservació i Restauració SL amb CIF B61968160, única empresa presentada, el
requeriment per a que aportés la documentació prevista en la clàusula 32 del plec
de clàusules administratives particulars.

Elisa Almirall Gayo

L’empresa GAMARRA & GARCIA Conservació i Restauració SL amb CIF B61968160
va constituir la garantia definitiva en data 28 de juliol de 2020.
La Llei 9/2017, de contractes del sector públic de 8 de novembre en el seu article
150.3 estableix que: “ l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dintre dels 5
dies hàbils següents a la recepció de la documentació”. En aquest contracte no ha
estat possible acomplir amb el termini fixat, atès que l’adjudicació tal i com es va
recollir a la clàusula 33 dels Plecs de clàusules administratives particulars estava
condicionada a l’aprovació del contracte de comodat, ja que el mosaic estava
dipositat des de la seva localització com a mesura de protecció al Museu
Arqueològic de Catalunya.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2020 , s’ha
aprovat el contracte de cessió en comodat amb el museu arqueològic de Catalunya
per a la restauració del mosaic del Museu Romà.
Fonaments jurídics i tècnics
La proposta
proposat a
Restauració
presentada,
B61968160.

Miguel Angel Méndez Gil
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L’empresa GAMARRA & GARCIA Conservació i Restauració SL amb CIF B61968160
va aportar la documentació esmentada en data 28 de juliol de 2020.

de la mesa de contractació celebrada el dia 13 de juliol de 2020, ha
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de
d'un paviment mosaic romà de Premià de Mar a la única empresa
GAMARRA & GARCIA Conservació i Restauració SL amb CIF
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Empresa
Gamarra i Garcia
Conservació
i
Restauració SL

Oferta tècnica
26 punts

Oferta econòmica
65 punts

Total
91 punts

En data 21 de juliol l’arquitecta tècnica municipal ha emès informe valorant l’oferta
presentada per l’empresa, informe que es transcriu a continuació:

07/10/2020 Secretari

“D’acord amb l’apartat Criteris objectius valorables mitjançant judici de valor de la
clàusula 12. Criteris d’adjudicació i avaluació de les ofertes del plec de clàusules
administratives particulars del concurs de licitació per a la contractació de les obres
de restauració del mosaic romà de Premià de Mar, procedim a la valoració de
l’única oferta presentada, a càrrec de l’empresa Gamarra & Garcia, conservació i
restauració SL, amb CIF B61968160.
La clàusula 12 dels PCAP diu textualment:
CLÀUSULA 12. Criteris d’adjudicació i avaluació de les ofertes
Per determinar l’oferta amb millor relació qualitat-preu es tindran en
compte varis criteris de valoració, que s’especifiquen a continuació:

Signatura 2 de 2

Elisa Almirall Gayo
Miguel Angel Méndez Gil

Criteris objectius valorables mitjançant judici de valor

D’acord amb l’art. 145 de la LCSP, una major experiència de les
persones
que
componen
l’equip
tècnic
de
treball
(direcció/restauradors) ha de tenir incidència positiva en
l’execució del contracte: 35 punts
Aquest criteri es valorarà segons els subcriteris següents:
 Anys d’experiència en intervencions d’extracció i/o
restauració i instal·lació de paviments i estructures
arqueològiques.
 Nombre
d’intervencions
d’extracció,
restauració
i
instal·lació de paviments i estructures arqueològiques
 La forma en què es valorarà cadascun d’aquests
subcriteris és la següent:
o Director. Anys d’experiència en la direcció
d’intervencions d’extracció, restauració i instal·lació
de paviments i estructures arqueològiques. 3 punts
per cada any addicional d’experiència. 15 punts
com a màxim
o Tècnics restauradors. Anys d’experiència en
l’exercici de la professió i en restauració i
instal·lació
de
paviments
i
estructures

07/10/2020 Alcalde
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o

arqueològiques. 3 punts per cada any addicional
d’experiència. 15 punts com a màxim
Director.
Nombre
d’intervencions
d’extracció,
restauració i instal·lació de paviments i estructures
arqueològiques. 2,5 punts per cada intervenció
addicional. 5 punts com a màxim

D’acord amb aquests criteris, s’ha analitzat la documentació i s’ha pogut valorar
tenint en compte que es tracta d’una ampliació dels requisits de solvència tècnica.
Aplicant els barems establerts en les bases del concurs, la valoració efectuada
sobre l’oferta de l’empresa licitadora és de 26 punts, d’un màxim de 35, d’acord
amb el següent detall:

a Director. Anys d’experiència en la direcció
d’intervencions d’extracció, restauració i
instal·lació de paviments i estructures
arqueològiques.
3 punts per cada any addicional d’experiència
15 punts com a màxim
b Tècnics restauradors. Anys d’experiència en
l’exercici de la professió i en restauració i
instal·lació de paviments i estructures
arqueològiques
3 punts per cada any addicional d’experiència
15 punts com a màxim
c Director. Nombre d’intervencions d’extracció,
restauració i instal·lació de paviments i
estructures arqueològiques.
2,5 punts per cada intervenció addicional.
5 punts com a màxim

Elisa Almirall Gayo
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RESTAURACIÓ MOSAIC ROMÀ
(clàusula 12.1 PCAP)

Total
Requisits
Mèrits
Puntuació
acreditat (clàusula (clàusula
total
19)
12)

7

5

2

6

19

3

16

15

6

4

2

5

TOTAL PUNTUACIÓ

26

b) Els tècnics restauradors acrediten una experiència mitjana de 19 anys:
 M.J G.M
20 anys
 A.S.R
23 anys
 A.M.M
20 anys
 M.S.P
11 anys
 D.M.R
21 anys

Miguel Angel Méndez Gil
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a) El director, A.G.C, acredita 7 anys d’experiència segons el currículum vitae
aportat. El requisit és de 5 anys, de manera que se’n valoren 2 d’addicionals
a raó de 3 punts per any. El total són 6 punts.
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Els requisits d’experiència del personal conservador-restaurador són de 3
anys. Per tant, en aquest apartat s’assoleix la màxima valoració, que és
de 15 punts.
c) El nombre d’intervencions acreditat és de 6. Els requisits són 4
intervencions. La diferència de 2 intervencions addicionals (a raó de 2,5
punts/intervenció) suposa una valoració de 5 punts, la màxima prevista en
aquest apartat de la clàusula 12 dels PCAP.
Empresa

Puntuació

GAMARRA & GARCIA
Conservació
i
Restauració SL

26

07/10/2020 Secretari

L’oferta econòmica presentada per l’empresa GAMARRA & GARCIA Conservació i
Restauració SL és d’import 139.894,02 IVA exclòs. Aquest import representa una
baixa del 3,14 % respecte al pressupost tipus de licitació. L’oferta no es considera
anormalment baixa de conformitat amb la clàusula 28 dels plecs de clàusules
administratives particulars.
Hi ha crèdit suficient i adequat per l’adjudicació del contracte.

Elisa Almirall Gayo
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Els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions
tècniques no han estat objecte d’impugnació mitjançant recurs especial en matèria
de contractació.
L’òrgan de contractació és l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte de
conformitat amb l’article 150.3 de la LCSP.
De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP aquest és l’alcalde.
S’ha incorporat fiscalització favorable de la interventora accidental.
Resolució
Per tant, resolc

Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 169.271,76 € (cent seixantanou mil dos-cents setanta un euros amb setanta-sis cèntims), IVA inclòs, a
favor de l’adjudicatari GAMARRA & GARCIA, amb CIF B61968160, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 6001.33600.6290004- PB32 Feder Museu
Romà/2017 2 6001 12
2019 2 6001 1.

Miguel Angel Méndez Gil

Signatura 1 de 2

07/10/2020 Alcalde

Primer.- ADJUDICAR el contracte de Restauració del mosaic Romà de Premià
de Mar, a GAMARRA & GARCIA, amb CIF B61968160, d’acord amb els preus
oferts i amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars.
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Tercer.- PUBLICAR en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de
Mar, l’acord d’adjudicació de conformitat amb la clàusula 33 dels plecs de
clàusules administratives particulars en relació amb els articles 63 i 151 del
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Quart.- REQUERIR a l’adjudicatari a la signatura del contracte en el termini
màxim de cinc (5) dies naturals, sempre que hagin transcorregut els 15 dies
hàbils de registre de sortida de la notificació d’aquest acord, de conformitat
amb l’article 153 de la LCSP.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari.
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Document signat electrònicament
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