Rendes
Ref. Expedient: 2/2019/COHSE

Decret d'Alcaldia Número:

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 2/2019/COHSE ,que resulta
del procediment tramitat de/d' CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIO DE JURAT PER
SELECCIONAR LA MILLOR PROPOSTA PER A DUR A TERME LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA
RESIDENCIA DE LA GENT GRAN DE MOLINS DE REI ,dicto aquest decret, que es fonamenta en
els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès que en data 29 d'octubre de 2019 es va aprovar l'expedient per a la Contractació del concurs
de projectes amb intervenció de Jurat, amb la finalitat de seleccionar la millor proposta que, per la
seva adequació, qualitat arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i constructiva sigui valorada
pels membres del Jurat com la millor i més idònia per a dur a terme la construcció de la residència
de 102 places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les
Sínies, 7-9.
Atès que la licitació del concurs de projectes està configurada en dues fases, essent la primera la
fase de selecció dels candidats que, en base a criteris objectius de selecció, han de passar a la
següent fase.
Atès que de conformitat amb el previst en els plec de clàusules administratives únicament opten a la
segona fase del concurs de projectes les cinc empreses que hagin obtingut una major puntuació en
les valoracions.
Atès que en data 11 de febrer de 2020 l'Òrgan de Contractació de l'Ajuntament de Molins de Rei va
resoldre la selecció dels equips que passaven a la segona fase del concurs de projectes amb
intervenció de jurat convocat per l'Ajuntament de Molins de Rei amb la finalitat millor i més idònia
proposta per a dur a terme la construcció de la residència de 102 places i centre de dia de 20
places en el marc d'un procediment per a l'ulterior adjudicació d'un contracte de serveis en els
termes llei de contractes del sector públic per part del concessionari de la gestió de la residència,
essent els candidats seleccionats, els següents:
-

CODINA PRAT VALLS I ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.

-

UTE: BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO MARTINEZ, MAXIMILIÀ
TORRUELLA, ARQUITECTURA, S.L.

-

UTE: ESTUDI P.S.P ARQUITECTURA, S.L.P. / PIC AGUILERA ARQUITECTES, S.L. /
PIBARQUITECTURASIX, S.L.P.
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-

UTE: PASCUAL-AUSIO ARQUITECTES, S.L.P. / ESTEVE PUIGDENGOLAS LEGLER

-

UTE: PINEARQ, S.L.P. / BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS, S.L.P

Atès que per Decret d'Alcaldia de data 25 de febrer de 2020 es va acordar esmenar dos errors dos
errors objectius detectats en el Decret d'Alcaldia 303 de data 11 de febrer de 2020 de selecció de
candidats de la fase 1 del concurs de projectes esmentat, sense que aquesta rectificació comportés
una modificació de la classificació.
Atès que en data 27 de febrer de 2020 la UTE 080 Arquitectura, S.L.P; Arago Arquitectura i
Enginyeria, S.L; Ariadna Perich Capdeferro i Roger Such Sanmartin ( en endavant la UTE) va
presentar un recurs especial en matèria de contractació contra el Decret d'Alcaldia número 303, de
11 de febrer de 2020,
Degut a la suspensió dels terminis decretada per la disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020,de 14 de març, el termini de presentació d'ofertes en la segona fase va quedar suspès,
reactivant-se per aplicació de l'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig i, essent la data
final de presentació d'ofertes el dia 5 de juny de 2020.
Atès que el mateix dia 5 de juny l'Ajuntament de Molins de Rei va rebre la Resolució núm.
S-39/2020 (N-2020-078) de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per la qual es va
acordar la mesura provisional consistent en suspendre el procediment de contractació del concurs
de projectes amb intervenció de jurat amb la finalitat de seleccionar la millor i més idònia proposta
per dur a terme la construcció de la residència de 102 places i centre de dia de 20 places a Molins
de Rei al solar municipal ubicat al carrer les Sínies, 7-9, licitat per l'Ajuntament de Molins de Rei
(exp. núm. SCPE-SG-2019-08).
Atès que en data 17 de juliol de 2020 l'Ajuntament de Molins de Rei va rebre la Resolució 249/2020
(recurs N-2020-078), del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la que s'acorda, per
una banda, desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per la UTE contra la
valoració de les ofertes en el concurs de projectes convocat per l'AJUNTAMENT DE MOLINS DE
REI per a la construcció de la residència de 102 places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei
(expedient SCPE-SG-2019-08) i, per altra, aixecar la suspensió del procediment, acordat per data 4
de juny pel mateix tribunal.
Atès que de conformitat amb l'establert a la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives que
regeixen la licitació la constitució del jurat s'ha de fer en un termini de 5 dies a comptar des de la
data de finalització de presentació d'ofertes- en aquest cas des de la data d'aixecament de la
suspensió-.
Atès que la situació actual de rebrots en relació a la Covid-19 complica la possibilitat de tirar
endavant amb la constitució del jurat i la realització d'aquestes sessions de valoració de les
propostes presentades en la fase 2 del concurs de projectes i atès que ens trobem en un període va
cacional on fa difícil poder reunir als membres del jurat.
Respecte a l'òrgan de contractació d'aquesta licitació, cal estar al que disposa la disposició
addicional segona apartat primer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector
públic (LCSP) que disposa que és competència de l'Alcalde l'aprovació de les contractacions de
serveis mentre no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent, amb el tenor literal
següent:
"1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los
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contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada"
Ara bé el Decret d'Alcaldia número 571, de 20 de març de 2020, de delegació de competències de
l'Alcaldia a la Junta de Govern Local, estableix que la Junta ostentarà, entre d'altres, la competència
següent:
"- Les contractacions administratives i les concessions de serveis públics, qualsevol que sigui el
procediment i la forma escollida per a la licitació, d'un valor estimat del contracte superior a
221.000.- €, observant els procediments i les formes en cada cas aplicables d'acord amb la llei,
sense que els contractes superin els límits de la competència que la llei atribueix a l'alcalde. La
competència delegada comporta l'atribució a la Junta de Govern Local de les facultats d'aprovació
dels projectes, de l'expedient de contractació amb l'aprovació de la despesa, dels plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques, de les adjudicacions i de l'exercici de totes
les facultats que la legislació atribueix a l'òrgan de contractació quant a la interpretació, inspecció,
modificació i resolució del contracte."
Vist que per poder agilitzar la licitació del concurs de projectes en aquells aspectes que no es
considerin determinants per la resolució del mateix, però que són necessaris per poder seguir
avançant en la consecució del seu resultat final, l'empresa guanyadora del concurs de projectes, cal
procedir de forma urgent a fer totes les actuacions necessàries de la forma més ràpida possible i
dins dels terminis que fixen els mateixos plecs, per la qual cosa cal avocar el coneixement de
d'aquest aspecte a l'òrgan delegant, l'Alcalde, d'acord al que estableix l'article 10 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vista la Proposta de Decret del Cap de Negociat de Rendes i Responsable de Serveis Generals
signada el 22.07.2020, amb la supervisió del President de l'Àrea de Serveis Centrals i
d'Economia (ESC) signada en data 22.07.2020.
Vist l'informe favorable i sense observacions de serveis jurídics signat en data 22.07.2020.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
DECRETO:
Primer.- Avocar a l'Alcaldia les actuacions relacionades amb la constitució del Jurat i les sessions
que ha de dur a terme per determinar la proposta guanyadora de la segona fase del concurs de
projectes amb intervenció de Jurat, amb la finalitat de seleccionar la millor proposta que, per la seva
adequació, qualitat arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i constructiva sigui valorada pels
membres del Jurat com la millor i més idònia per a dur a terme la construcció de la residència de
102 places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les Sínies,
7-9. (exp. núm. SCPE-SG-2019-08).
Segon.- Ajornar al mes de setembre la constitució del jurat que ha de portar a terme la valoració de
les propostes presentades en la segona fase del concurs de projectes amb intervenció de jurat amb
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la finalitat de seleccionar la millor i més idònia proposta per dur a terme la construcció de la
residència de 102 places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al
carrer les Sínies, 7-9.(exp. núm. SCPE-SG-2019-08).
Tercer.- Notificar aquesta resolució a totes les parts.

I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.
Xavi Paz Penche

Sandra Castelltort Claramunt

L'Alcalde
23/07/2020
17:28:58

La Secretària
23/07/2020 17:19:57
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