Marc Brufau Cochs, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Camp,

CERTIFICA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0D1EAEBE79FC43939915976C9E850A08 i data d'emissió 30/10/2019 a les 14:19:42

Que la Junta Comarcal de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Camp, en sessió
extraordinària i urgent celebrada en data 29 d’octubre de 2019, va adoptar, entre d'altres,
l'acord que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a reserva dels termes que resultin
de l'aprovació de l'acta, segons assenyala l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals:
"Aprovació de l’expedient de contractació del Servei de promoció i difusió i el pla de
comunicació del projecte turístic “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una
terra”, inclós en l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra, amb
cofinançament del PO FEDER Catalunya 2014-2020, eix 6
Fets
1. Mitjançant Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la consellera de Governació,
Administracions Publiques i Habitatge, publicada al DOGC núm. 7381, de 31 de maig, es va
seleccionar l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra, com a
beneficiaria del cofinançament FEDER en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eix prioritari 6, amb codi d’operació GO03-000863.
2 L’operació conforma un projecte turístic, l’objecte del qual és la restauració, recuperació i
revalorització de part del patrimoni històric i cultural de la comarca per tal d’ampliar ampliar l’
oferta turística cultural i patrimonial de la comarca de l’Alt Camp i fer-la més competitiva,
atractiva i de qualitat. Els municipis participants són Alcover, Figuerola del Camp, el Pla de
Santa Maria, Puigpelat, Rodonyà, Vallmoll, Vila-rodona i l’EMD de Picamoixons.
3. Per tal d’assolir la finalitat esmentada anteriorment, el projecte inclou la realització del pla
de comunicació del projecte turístic a través del desenvolupament de diferents accions: la
campanya de promoció i difusió, l’edició de materials i el pla de comunicació del projecte.
4. L’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, preveu que les operacions seleccionades
han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.
5. Mitjançant acord de la Junta Comarcal de Govern de 28 de juny de 2019 es va iniciar l’
expedient administratiu per a la contractació del servei de promoció, difusió i el pla de
comunicació del projecte turístic “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”
cofinançat amb fons europeu de desenvolupament regional (programa operatiu FEDER
2014-2020, eix 6), en base a l’informe de necessitats de 20 de juny de 2019, que consta a l’
expedient.
6. El pressupost de licitació del servei és de 60.654,96 € (IVA inclòs).
7. La durada prevista del contracte és de 30 mesos.
8. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per import de seixanta mil sis
cents cinquanta-quatre euros amb noranta-sis cèntims (60.654,96 €), IVA inclòs, es farà
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efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents dels exercicis, 2020,
2021 i 2022 pels imports que s’indiquen:
Anualitat Import
2020 24.261,98 €
2021 24.261,98 €
2022 12.130,99 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0D1EAEBE79FC43939915976C9E850A08 i data d'emissió 30/10/2019 a les 14:19:42

9. S'han sol.licitat els informes de secretaria i intervenció i són favorables.
10. La Comissió informativa de serveis a la ciutadania, serveis municipals i
desenvolupament local en la sessió ordinària de 29 d’octubre de 2019 va dictaminar
favorablement l'aprovació de l’expedient de contractació del Servei de promoció i difusió i el
pla de comunicació del projecte turístic “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una
terra”, inclós en l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra, amb
cofinançament del PO FEDER Catalunya 2014-2020, eix 6.
Fonaments de dret
1. El marc competencial de les comarques ve delimitat als articles 9.4 i 85 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; 25 a 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i 164 i 167 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
D’acord amb aquest marc jurídic, correspon al Consell Comarcal prestar les competències
que li atribueixen les lleis sectorials del Parlament, les que li deleguin o encarreguin de
gestionar la Generalitat, la Diputació i els municipis; realitzar activitats i prestar serveis
públics d’interès supramunicipal i assegurar i vetllar pel bon funcionament dels serveis
públics municipals que es presten al territori i per l’exercici adequat de les competències
municipals amb nivells de qualitat homogenis, d’acord amb els principis de subsidiarietat i
cooperació locals, complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació
ciutadana que es concretin al programa d’actuació comarcal.
2. El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Camp per al període
2015-2019 aprovat definitivament en la sessió plenària de 8 de febrer de 2017, recull dins l’
àmbit de les relacions institucionals el servei d’assistència als municipis que inclou la gestió
de projectes mancomunats.
3. Les actuacions incloses a l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra
incideixen en béns de titularitat municipal, si bé el beneficiari del finançament FEDER és el
Consell Comarcal de l’Alt Camp, motiu pel qual els ens locals participants en l’operació en
data 7 de febrer de 2018 varen signar el conveni de col·laboració per a l’execució del
projecte “Alt Camp, història i patrimoni, les arrels d’una terra” cofinançat amb fons europeu
de desenvolupament regional (programa operatiu FEDER 2014-2020), per tal d’articular les
atribucions i responsabilitats de cadascuna de les parts, a fi de garantir l’execució efectiva
de les actuacions i l’obtenció del cofinançament.
4. El règim jurídic aplicable a aquest expedient de contractació és essencialment el següent:
a) 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 (en endavant LCSP).
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30
/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per
les dues disposicions esmentades anteriorment.
d) El plec de clàusules administratives particulars
e) El plec de prescripcions tècniques
5. El contracte que és licita, és un contracte administratiu qualificat com a contracte de
serveis de conformitat amb la previsió de l’article 17 i 25 de la LCSP.
6. El valor estimat del contracte és cinquanta mil cent vint-i-vuit euros amb set cèntims
(50.128,07 €). IVA exclòs. El VEC s’ha calcular de la manera següent:
Concepte

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0D1EAEBE79FC43939915976C9E850A08 i data d'emissió 30/10/2019 a les 14:19:42

Pressupost net

Import
50.128,07 €

Import modificacions previstes en el PCAP

0,00 €

Import possibles pròrrogues

0,00 €

Import altres conceptes

0,00 €

7. D’acord amb l’art. 99.3 LCSP, no procedeix la divisió en lots de l’objecte del contracte,
per raons d’idoneïtat tècnica en l’execució global de tota l’obra, d’acord amb les
consideracions del PPT. En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a través de
diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat
així com en la òptima forma d’execució de les obres l’execució de les quals es contracta.
Per altra banda, la necessitat de coordinació de les diferents tasques aconsella,
tècnicament, a la no divisió en lots.
8. L’art. 116 LCSP regula el contingut de l’expedient de contractació i l’art. 117 del mateix
text legal estableix que un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan de
contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del
procediment d’adjudicació.
9. El procediment es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme per procediment obert i l’adjudicació serà mitjançant l’
aplicació de varis criteris de valoració, d’acord amb els articles 131.2, 145, 146, 156 a 158 i
concordants de la LCSP.
10. El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques s’
ajusten en el seu contingut a la LCSP.
11. La despesa pluriennal serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2
/2004, de 5 de març condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició
suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el
pressupost esmentat.
12. L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la
Disposició Addicional segona LCSP és la Junta Comarcal de Govern del Consell Comarcal
atès que el valor estimat de l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra,
és superior 10% dels recursos ordinaris.
Mitjançant acord del Ple del Consell Comarcal de 31 de juliol de 2019, es va acordar
delegar a la Junta Comarcal de Govern les competències en matèria de contractació
(BOPT núm. 7521, de 13.08.19).
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En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. APROVAR l’expedient de contractació així com el plec de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques, del contracte del Servei de promoció i difusió i
el pla de comunicació del projecte turístic “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’
una terra”, inclòs en l’operació Alt Camp: història i patrimoni., amb un pressupost d’
execució per contracta de 50.128,07 euros i 10.526.89 € d’IVA, que sumen un total de
60.654,96 €.
L’obra està inclosa en l’operació Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra, amb
cofinançament del PO FEDER Catalunya 2014-2020, eix 6.
Segon. DISPOSAR que la contractació es tramitarà de forma ordinària, que no està
subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme per procediment obert i l’adjudicació
serà mitjançant l’aplicació de varis criteris de valoració, mitjançant tramitació electrònica.
Tercer. APROVAR l’obertura del procediment de licitació i d’adjudicació, mitjançant la
publicació de l’anunci i la resta de documentació preceptiva en el perfil del contractant del
Consell Comarcal de l’Alt Camp.
Quart. APROVAR la despesa màxima derivada d’aquesta licitació per import total de
seixanta mil sis-cents cinquanta-quatre amb noranta-sis cèntims (60.654,96 €) i atès que el
contracte comporta despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’
autoritzen, DECLARAR la pluriennalitat de la despesa d’acord amb les anualitats següent:
Anualitat Import
2020 24.261,98 €
2021 24.261,98 €
2022 12.130,99 €
Cinquè. AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació per a la anualitat 2020
per import de 24.261,98 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020/1
/33402260600 i assumir el compromís de dotar el pressupost corresponent als exercicis
2021 i 2022 de consignació pressupostària per a fer front a la despesa de les anualitats
esmentades.
D'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’efectivitat i
execució de les despeses corresponents a exercicis posteriors estan subjectes a la
condició suspensiva que per a les esmentades despeses existeixi consignació adequada i
suficient en els pressupostos corresponents a les anualitats 2020, 2021 i 2022.
Sisè. COMUNICAR la present resolució als ajuntaments d’Alcover, Figuerola del Camp, el
Pla de Santa Maria, Puigpelat, Rodonyà, Vallmoll, Vila-rodona i l’EMD de Picamoixons.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació."

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0D1EAEBE79FC43939915976C9E850A08 i data d'emissió 30/10/2019 a les 14:19:42

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de
l'acta corresponent, signo aquest certificat amb el vistiplau del president del Consell
Comarcal.

El secretari

El president

Marc Brufau Cochs

Joan Maria Sanahuja Segú
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