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8004330008-2020-0001808

Referència:

RLP/cfc/ela

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Adjudicar la contractació, per procediment obert simplificat, del servei de
transport de la col·lecció de béns patrimonials mobles del Castell –
Monestir d’Escornalbou.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2A0AA96894254EAABF8202DA8403D0A4 i data d'emissió 27/07/2020 a les 08:52:32

Codi de verificació: 1f568af4-80f0-4f99-a1ea-8728bd601ad5
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=1f568af4-80f0-4f99-a1ea-8728bd601ad5

Expedient:

Fets
1. Per decret de Presidència, núm. 2020-0001525, de 7 de maig de 2020, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
del servei de transport de la col·lecció de béns patrimonials mobles del Castell
– Monestir d’Escornalbou, amb un pressupost base de licitació de 75.657,84
euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 27 de maig de 2020,
es va constituir la Mesa de Contractació, per a l'obertura dels sobres
electrònics que contenia la documentació administrativa i la proposició
avaluable en base a judici de valor de l'únic licitador presentat. L'acta d’aquesta
mesa es va publicar en el Perfil de contractant en data 21 de juliol de 2020.
3. En data 1 de juny de 2020, es va reunir la mesa de contractació per estudiar
l’informe de valoració dels criteris avaluables en base a judici de valor emès pel
cap de Projecte d’Enginyeria Municipal de l’Àrea del Servei d’Assistència
Municipal (SAM) en data 29 de maig de 2020, el qual es transcriu parcialment a
continuació:
“...
El passat 27 de maig es va obrir el Sobre 1 de la plica presentada per l’
empresa Aliance-Brother, SL, que contenia la Memòria justificativa de la
intervenció, i contempla tots els aspectes requerits en la documentació de la
licitació que són:
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1. Descripció dels procediments d’intervenció a tots nivells, amb el màxim de
detall;
2. Descripció dels materials d’embalatge proposats i sistemes de
condicionament dels objectes;
3. Descripció de la proposta de protecció de les estàncies/accessos afectades;
4. Descripció dels recursos tècnics que es posaran a disposició per a dur a
terme el servei;
5. Planificació dels serveis: elaboració d’un calendari de treball detallat;
En global, a criteri de qui subscriu el present Informe Tècnic, la Memòria
justificativa presentada descriu de manera suficient els procediments i els
condicionants que s’implementarien en la realització dels serveis de trasllat de
bens patrimonials mobles, els materials emprats en l’enregistrament dels
elements, l’embalatge i trasllat, els recursos tècnics i la planificació.
La valoració de cadascun dels aspectes que necessiten judici de valor, que en
conjunt poden puntuar fins a 25 punts, és de 13 punts, amb la següent
justificació:
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La Mesa va assumir aquest informe, que es va publicar al Perfil de Contractant
en data 4 de juny de 2020.
En la mateixa sessió, la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del sobre
electrònic núm. 2 que conté l’oferta econòmica i la proposta avaluable en base
a criteris automàtics, aportat per l’únic (1) licitador presentat, amb el resultat
següent:
Sobre núm. 2
Criteris automàtics:
Núm.
Plica

LICITADOR

1. Oferta econòmica, fins a 60 punts.
2. Experiència a addicional del director de l’
actuació , fins a 15 punts.
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B58296955
ALIANCE-BROTHER, SL

1. 58.677,69 € (IVA exclòs)
2.

El resum de l’obertura i l’acta d’aquesta mesa es van publicar en el Perfil de
contractant en dates 2 de juny i 21 de juliol de 2020, respectivament.
4. En data 3 de juny de 2020, es va reunir la Mesa de contractació per estudiar
l’informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica, emès pel
cap de Projecte d’Enginyeria Municipal del SAM en data 2 de juny de 2020, el
qual es transcriu parcialment a continuació:
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La Mesa va assumir aquest informe i va acordar proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte del servei per al transport de la
col·lecció de béns patrimonials mobles del Castell – Monestir d’Escornalbou, a l’
empresa ALIANCE-BROTHER, SL (NIF B58296955), per un import de
71.000,00 € (IVA inclòs) (setanta-un mil euros), prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix l’article 150.2 de la Llei de
contractes del sector públic.
L’informe i l’acta d’aquesta Mesa es van publicar en el Perfil de Contractant en
dates 4 de juny i 21 de juliol, respectivament.
5. En data 22 de juny de 2020, l’empresa ALIANCE-BROTHER, SL va aportar
la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.933,88
€, segons carta de pagament núm. 2020000322 i posteriorment ha aportat la
resta de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
6. La competència per adjudicar el contracte del servei de transport de la
col·lecció de béns patrimonials mobles del Castell – Monestir d’
Escornalbou, correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha
delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de
2019). Atès que aquest servei s'ha d'executar previ a l'inici de les obres al
Castell - Monestir d'Escornalbou per usos culturals i aquesta obra està prevista
per principis de setembre, es fa necessària l'avocació de la competència
delegada per part del seu titular per no enderrerir l’inici de les obres
mencionades.

Fonaments de dret
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2. L’article 159 de la mateixa norma regula el procediment obert simplificat.
3. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d’
octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’
agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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1. Els articles 150, 151 i 153 de la LSCP, estableixen la classificació de les
ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització del
contracte.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per adjudicar el contracte del
servei de transport de la col·lecció de béns patrimonials mobles del Castell –
Monestir d’Escornalbou delegada per la presidència mitjançant Decret núm.
2019-0003370, de 14 d’agost de 2019.
Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 3 de juny
de 2020.
Tercer. Adjudicar el contracte del servei per al transport de la col·lecció de
béns patrimonials mobles del Castell – Monestir d’Escornalbou, a l’empresa
ALIANCE-BROTHER, SL (plica 1), amb NIF B58296955 per un import de
SETANTA-UN MIL euros (71.000,00 €) IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Preu sense IVA

58.677,69 €

Import 21% IVA:

12.322,31€

Preu del contracte

71.000,00 €

Quart. Disposar la despesa derivada d’aquest contracte, per import de
71.000,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 / 1200 /
336 / 22706 / 01 del pressupost de la Diputació.
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Sisè. Emplaçar a l'adjudicatari per a què concorri a la signatura de formalització
del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils,
a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència
Municipal.
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Cinquè. Notificar aquesta resolució al licitador presentat i publicar-la en el Perfil
de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 2.3.5
del Plec de clàusules administratives particulars.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Perfil de contractant.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d'1 mes
a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució al Perfil de
contractant, davant de la Presidenta de la Diputació.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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