Expedient núm.: 1056/2018
Procediment: Concurs de Projectes amb Intervenció de Jurat
Assumpte: Licitació del concurs de projectes en dues fases I amb intervenció de
jurat per a la contractació del servei de redacció del projecte bàsic, executiu i
dirección d’obres de construcción d’un centre d’atenció diürna i de dues unitats de
convivènciai perp a la gent gran al municipi de Sant Vicenç de Torelló
PROPOSTA DE LICITACIÓ DE PROJECTE EN DUES FASES I CONTRACTACIÓ DE
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA I DUES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA PER A LA GENT GRAN I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS.
Atès que l’Ajuntment de Sant Vicenç de Torelló té la intenció d’encarregar la
redacció del projecte executiu i la dirección d’obres d’un centre d’atenció diürna i de
dues unitats de convivencia per a la gent gran al municipi.
Atès que es proposa dur a termem un concurs de projectes a fi de seleccionar la
millor idea; sent el premi del concurs:
- Els equips seleccionats que presentin la documentació requerida dins de
termini per a la segona fase, rebran una compensació económica de
3.000,00 euros d’acord amb allò que preveu la Llei d’arquitectura. El
guanyador del concurs rebrà aquesta quantitat a compte dels honoraris del
contracte de Serveis.
A la vista de les característiques del concurs de projectes que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Contracte de Serveis d’arquitectura
Objecte del contracte: Concurs de projecte dues fases amb intervenció de jurat per a la
contractació dels Serveis de redacció del projecte bàsic i executiu i dirección d’obres d’un
centre d’atenció diürna i dues unitats de convivencia per a la gent gran
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:71221000-3 Serveis d’arquitectura per a edificis
Valor estimat: 170.788,80 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 170.788,80 €

IVA%: 21% 35.865,65 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 206.654,45 €
Durada de l'execució: quatre mesos

Durada màxima: quatre mesos

A la vista de l'expedient tramitat:
Document

Data/Núm.

Proposta del Servei
Informe d'Intervenció
Informe de Secretària
Resolució d'inici
Plec de clàusules del Concurs de Projectes
Informe de fiscalització

19/12/2018
21/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Examinada la documentació que l'acompanya, vistos els informes tant de
Secretaria com d’Intervenció, i de conformitat amb allò que estableix la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen 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,
Atès tot el que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Convocar concurs de projectes per a la redacció del projecte executiu i la
dirección de les obres d’un centre d’atenció diürna i de dues unitats de convivència
per a la gent gran del municipi, mitjançant un concurs de projectes en dues fases i
amb intervenció de jurat, d'acord amb els articles 183 i següents de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent :
1

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

300 312 609 0000

206.654,45 euros

l'organització del concurs de projectes.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació.
SISÈ. Designar als membres del Jurat i publicar la seva composició. en el perfil de
contractant:
— Senyor alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, que actuarà
com a President del Jurat
1
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TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
— Senyora regidora de benestar social, Vocal
— Senyor arquitecte municipal, Vocal
— Senyor/a tècnic/a de l’empresa SUMAR, Vocal.
— Dos arquitectes designats per la Borsa de Jurats del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC).
No obstant, la Junta acordarà allò que estimi convenient.

Sant Vicenç de Torelló, document signat elecrònicament al marge.
L’alcalde
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