Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet (Barcelona),
CERTIFICO: Que, el 25 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local, en exercici
de les competències que li han estat delegades per Resolució d’Alcaldia
1863/2019, de 5 de desembre, publicades en el BOP 16-12-19, aprovà, entre
d’altres, l’acord següent:
“5. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

5.1. Economia:
5.1.1. Aprovació d’inici de nou expedient (2020/1022) del concurs de
projectes, amb intervenció de jurat, per a la selecció de redacció
d’avantprojectes per a la construcció d’un edifici públic de l’Ajuntament
de Ripollet, i deixar sense efecte la licitació iniciada (exp. 2020/64).
I.

Atesa la necessitat que l’Ajuntament de Ripollet procedís a la licitació del
concurs de projectes, amb intervenció de jurat, per obtenir idees per a les
opcions de construcció d’un edifici públic de l’Ajuntament de Ripollet, es va
acordar, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener
de 2020, l’inici de tramitació de l’expedient administratiu, procedint-se a la
seva publicació a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya, en data 31 de gener de 2020, i expirant el termini de presentació
de les sol·licituds el dia 1 de març de 2020.

II. Ha estat emès informe per part de l’arquitecte municipal, senyor Jordi
Fortuny Aguiló, incorporat a l’expedient administratiu, on es detalla que,
estimades algunes consideracions rebudes per part del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, referents, entre d’altres, a la solvència tècnica demanada als
participants, els criteris de selecció de la primera fase del concurs i la
composició del Jurat, és convenient la modificació de les condicions
contingudes tant al Plec de condicions administratives particulars (plec de
bases), com al Plec de prescripcions tècniques, i adaptar-les en la part
pertinent a les consideracions rebudes.
Queda justificada, per tant, la necessitat d’atendre les seves consideracions,
als efectes que el desenvolupament del concurs s’efectuï amb les condicions
més òptimes, i que permeti una concurrència de concursants el més amplia
possible.
III. Tanmateix l’informe tècnic esmentant, fa avinent la permanència de la
necessitat de contractar el concurs de projectes per a la selecció de les
propostes arquitectòniques indicades, deixant constància de la necessitat de
l’inici d’un nou procediment de licitació.
El nou concurs té igualment la naturalesa d’un concurs de projectes amb
intervenció de jurat, en dues voltes o fases, de conformitat amb el previst

als articles 183 a 187 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), en la seva modalitat de Concurs de projectes amb premis
o pagaments als participants, previst a l’article 183.2.b) LCSP. I, en tot allò que
no sigui incompatible amb les normes que regeixen els concursos de
projectes, són d’aplicació les normes del procediment obert.
Els Serveis Econòmics/Contractació, han elaborat el Plec de clàusules
administratives particulars o plec de bases –PCAP– mentre que el Plec de
prescripcions tècniques –PPT–, ha estat redactat per part de l’arquitecte
municipal, senyor Jordi Fortuny Aguiló, i l’arquitecte tècnic municipal, senyor
Oriol Bayó Padró, quin tenor i documentació conformen l’expedient
administratiu del concurs, donant compliment als articles 122 i 124 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, LCSP, i als articles
66 a 70 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

L’objecte del concurs, en aquelles parts més rellevants, dins les categories de
la classificació en el vocabulari comú de contracte públics (CPV) segons el
Reglament número 2004/18 de la Comissió Europea, és el següent:
71200000-0 Serveis d’arquitectura i serveis connexos
71220000-6 Serveis de disseny arquitectònic
71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació
En aplicació del tenor de l’article 183.4 de la LCSP relatiu al càlcul del valor
estimat dels concursos de projectes, el seu import ascendeix a 37.500,00 €,
sense incloure l’IVA. Per tant, la contractació es tramitarà de forma ordinària,
per procediment obert, no harmonitzat.
Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona del LCSP, atenent a
quantia i característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a
Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè apartat 3.a) de
Resolució d’Alcaldia número 1863/2019, de 5 de desembre.
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De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent
aplicació, i de conformitat amb la proposta emesa per la tècnica de Contractació,
amb el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, s’acorda:
1. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de
2020, pel qual s’aprovava l’inici de l’expedient administratiu de licitació del
concurs de projectes, amb intervenció de jurat, per a la selecció de redacció
d’avantprojectes per a la construcció d’un edifici públic de l’Ajuntament de
Ripollet.
2. Aprovar novament la necessitat de procedir a la realització del concurs de
projectes, amb intervenció de Jurat, per a l’obtenció d’idees sobre les opcions de
construcció d’un edifici públic destinat a allotjar habitatges públics i escola
d’adults de l’Ajuntament de Ripollet, quina identificació i concretes

característiques estan enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules
administratives particulars (plec de bases) i Plec de prescripcions tècniques.
3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 37.500 €, de base
imposable, més l’IVA, 7.875,00 €, resultant un total 45.375,00 €, que es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 401.151.22706–Estudis i treballs
tècnics, del vigent Pressupost.
4. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient del nou concurs de
referència, d’acord amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de
clàusules administratives particulars (plec de bases), el Plec de prescripcions
tècniques i resta de documents i informes que l’integren.
5. Aprovar l’expedient administratiu del concurs de projectes, disposant la seva
obertura.
6. Disposar que la composició del Jurat serà la següent:
Presidència: l’alcalde de l’Ajuntament de Ripollet o persona en qui delegui.
Secretaria: col·legiada entre la Secretaria i la Intervenció municipal.
Vocals:
 El coordinador de l’àmbit Ciutat i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Ripollet i
arquitecte municipal.
 Tècnica de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Ripollet, amb
titulació d’arquitecta.
 L’arquitecte municipal d’un municipi de la comarca del Vallès Occidental.
 Tres arquitectes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
 La defensora de la Ciutadania de Ripollet.
 Un tècnic de l’àmbit de Justícia Social (Salut Pública/Educació/Serveis
Socials).
 Un membre representant de qualsevol de les entitats municipals següents:
Escola d’Adults/Associació Jaume Tuset/PAH, amb dret de paraula però sense
dret a vot.
7. Publicar l’anterior acord a la Plataforma de contractació de la Generalitat de
Catalunya i notificar-lo al coordinador de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat i a la
Intervenció municipal.
8. Facultar el Sr. alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per a
l’efectivitat del present acord.
9. Contra l’acte administratiu contingut a l’acord “1.”, que posa fi a la via
administrativa, podeu interposar els recursos següents:


recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment



administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, segons el que autoritza l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el vistiplau de l’alcalde.
Ripollet, a data de la signatura digital

