CONTRACTE DELS SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU,
DIRECCIÓ D’OBRA, SEGUIMENT I LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA LOCAL
ORDINÀRIA “ORDENACIÓ DELS CARRERS AMPLE, ANTIC, VALLS D'EN COLOMER I
TRINITAT ALDRICH (FASES 5-B, 6-A I 7-A. PLA ESPECIAL DEL NUCLI ANTIC)" DE LA
BISBAL D’EMPORDÀ

D'una banda, el Sr. Lluís Sais i Puigdemont, alcalde de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà,
amb CIF P-1702500-H, assistit pel secretari de la Corporació, el Sr. Josep Rovira i Jofre.
D'altra banda, el Sr. Frederic Cabré Segarra, amb NIF 35007709F, domiciliat al carrer Santa
Clara, 7, 3r de Girona.
ACTUEN:
a) L'alcalde, en nom i representació de l´Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
b) El Sr. Frederic Cabré Segarra, en representació de “Birulés Cabré Romans Arquitectes
SCP”, amb domicili al carrer de la Força, 13 de Girona (CP 17004), en qualitat
d’administrador solidari, d’acord amb el protocol núm. 638, de data 22.09.2008, del notari de
Girona Sr. Enric Brancós Núñez, el qual manifesta tenir plena capacitat per contractar i que
la societat no incorre en cap de les causes de prohibició de contractar que determinen les
disposicions vigents en aquesta matèria.
Els compareixents, en les respectives qualitats en què actuen, es reconeixen la capacitat
legal necessària per a atorgar aquest contracte.
ANTECEDENTS:
En data 19.10.2018, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 1923/2018, es van adoptar els
següents acords:
“Primer.- Avocar, d´acord amb els articles 6.1 i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les
competències atorgades a la Junta de Govern Local per a prendre aquest acord.
Segon.- Incoar expedient de licitació del contracte dels serveis per a la redacció del
projecte executiu, direcció d’obra, seguiment i liquidació econòmica de l’obra local
ordinària “Ordenació dels carrers Ample, Antic, Valls d'en Colomer i Trinitat Aldrich
(fases 5-B, 6-A i 7-A. Pla especial del Nucli Antic)" de la Bisbal d’Empordà, mitjançant
procediment obert, atès que és el procediment ordinari de contractació.
Tercer.- Ordenar la redacció del Plec de clàusules administratives particulars, així
com els preceptius informes.
Quart.- Comunicar aquest acord a la propera Junta de Govern Local que se celebri”.
En data 23.10.2018, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 1930/2018, es van adoptar els
següents acords:
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“Primer.- Avocar, d´acord amb els articles 6.1 i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les
competències atorgades a la Junta de Govern Local per a prendre aquest acord.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert (amb diversos
criteris d’adjudicació), del contracte dels serveis per a la redacció del projecte
executiu, direcció d’obra, seguiment i liquidació econòmica de l’obra local ordinària
“Ordenació dels carrers Ample, Antic, Valls d'en Colomer i Trinitat Aldrich (fases 5-B,
6-A i 7-A. Pla especial del Nucli Antic)" de la Bisbal d’Empordà.
Tercer.- Aprovar el "Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
licitació, per procediment obert (amb diversos criteris d’adjudicació), del contracte
dels serveis per a la redacció del projecte executiu, direcció d’obra, seguiment i
liquidació econòmica de l’obra local ordinària “Ordenació dels carrers Ample, Antic,
Valls d'en Colomer i Trinitat Aldrich (fases 5-B, 6-A i 7-A. Pla especial del Nucli
Antic)" de la Bisbal d’Empordà” i el “Plec de clàusules tècniques que ha de regir la
licitació, per procediment obert (amb diversos criteris d’adjudicació), del contracte
dels serveis per a la redacció del projecte executiu, direcció d’obra, seguiment i
liquidació econòmica de l’obra local ordinària “Ordenació dels carrers Ample, Antic,
Valls d'en Colomer i Trinitat Aldrich (fases 5-B, 6-A i 7-A. Pla especial del Nucli
Antic)" de la Bisbal d’Empordà”.
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
02.1532.6190018 – “Millores vies i espais públics” del vigent Pressupost de la
Corporació de 2018 per un import de 61.952,00 euros (IVA inclòs).
Cinquè.- Aprovar la corresponent convocatòria de licitació, per procediment obert
(amb diversos criteris d’adjudicació), del contracte dels serveis per a la redacció del
projecte executiu, direcció d’obra, seguiment i liquidació econòmica de l’obra local
ordinària “Ordenació dels carrers Ample, Antic, Valls d'en Colomer i Trinitat Aldrich
(fases 5-B, 6-A i 7-A. Pla especial del Nucli Antic)" de la Bisbal d’Empordà.
Sisè.- Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament i a l’eTauler el corresponent
anunci de licitació i la resta de documentació preceptuada en l’article 63 de la LCSP,
perquè durant el termini de 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació
en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents.
Setè.- Designar els membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el Perfil de contractant de l’Ajuntament:
Membres

Titular

Suplent

Presidència

Lluís Sais i Puigdemont
(alcalde)

Enric Marquès Serra
(regidor)

Vocal

Josep Rovira i Jofre
(secretari)

Cristina Suquet
Capdevila (TAG jurídic)

Vocal

Vocal

Cristina Suquet Capdevila Rebeca Sánchez
(TAG jurídic)
Gallardo (tècnica de RH)
Carmina Casas Noguer
Marta Dalmau Palom
(cap de gestió econ(interventora)
fcera.)
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Vocal

Iban Rovira Miquel
(arquitecte tècnic)

Àngel Geronès i
Cantalosella (enginyer
tècnic industrial)

Secretaria

Dolors Fontanella Moner
(cap negociat de gestió
administrativa)

Cristina Avellí Turró
(auxiliar administrativa)

Vuitè.- Traslladar aquest acord a les Àrees d’Urbanisme, Via Pública i Intervenció,
així com al responsable del contracte.
Novè.- Comunicar aquest acord a la propera Junta de Govern Local que se celebri”.
L’anunci amb la preceptiva documentació es va publicar en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament en data 23.10.2018.
Dins el preceptiu termini, es van presentar les següents ofertes
NRE
E2018011911
E2018011978
E2018012046
E2018012047
E2018012050
E2018012052

Licitador
BIRULÉS CABRÉ ROMANS ARQUITECTES SCP
REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP
TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME SL
DOPEC SL
SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE
JOSEP MARIA FORTIÀ RIUS

Vistes les actes d’obertura dels Sobres A i B, de data 12.11.2018 i 19.11.2018, això com
l’acta d’obertura del Sobre C, de data 20.11.2018, que en la part que interessa diu:
“(...). La puntuació total obtinguda pels licitadors és la següent:
LICITADOR

Puntuació
Proposta
tècnica

Puntuació
fórmules
automàtiques

Puntuació total

39,50

52,00

91,50

41,00

45,36

86,36

32,50

47,90

80,40

34,00

49,66

83,66

(avaluació que
depèn de judici de
valor)

BIRULES CABRE ROMANS
ARQUITECTES SCP
CIF J17211079
REVERENDO-GINESTA
ARQUITECTES ASSOCIATS
SLP CIF B17794983
TECPLAN ENGINYERIA I
URBANISME SL
CIF B17926601
SCOB ARQUITECTURA I
PAISATGE
CIF B65991572

En conseqüència, i a la vista de la puntuació obtinguda, la Mesa de Contractació proposa
l’adjudicació del contracte a l’empresa BIRULES CABRE ROMANS ARQUITECTES SCP - CIF
J17211079, en haver obtingut la major puntuació, previ requeriment i presentació de la documentació
per contractar prevista en el PCAP. Alhora es fa avinent que, en relació amb els dos col.laboradors
addicionals de l’equip redactor, el licitador, dins el preceptiu termini, haurà de presentar els respectius
fulls de compromís a més de les corresponents titulacions”.

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2096/2018, de data 23.11.2018, de requeriment a “Birulés
Cabré Romans Arquitectes SCP” de la documentació necessària per contractar.
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El licitador, dins el preceptiu termini, va presentar la documentació requerida amb NRE
12855 i 13041, de dates 01.12.2018 i 05.12.2018, respectivament.
La garantia definitiva fou presentada mitjançant aval de la Caixa d’Arquitectes SC de Crèdit
de data 30.11.2018, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el núm. 48986/18.
La diligència de la TAG jurídic, de data 12.12.2018, conclou que la documentació aportada
per l’adjudicatari és la correcta i que es pot procedir a l’adjudicació del contracte.
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada d’Intervenció.
Per Decret d’alcaldia núm. 2263/2018, de data 17.12.2018, es va acordar:
“Primer.- Avocar, d´acord amb els articles 6.1 i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les
competències atorgades a la Junta de Govern Local per a prendre aquest acord.
Segon.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar, d’acord amb la proposta de la Mesa de
contractació, el contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu, direcció
d’obra, seguiment i liquidació econòmica de l’obra local ordinària “Ordenació dels
carrers Ample, Antic, Valls d'en Colomer i Trinitat Aldrich (fases 5-B, 6-A i 7-A. Pla
especial del Nucli Antic)" de la Bisbal d’Empordà, a “Birulés Cabré Romans
Arquitectes SCP”, amb CIF J17211079, domiciliada al carrer de la Força, 13, pis B de
Girona (CP 17004), per ser l’oferta amb la millor relació qualitat-preu per a
l’Ajuntament, d’acord amb la proposta presentada:
-

-

Oferta econòmica: 37.500,00 euros (IVA no inclòs)
Col.laboradors addicionals a l’equip redactor: 1 arquitecte tècnic
especialista en confecció d’estudis de costos i pressupost i 1 enginyer
industrial especialista en instal.lacions urbanes.
Documentació subjecta a criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor (inclosa en el sobre B).

Tercer.- Constatar que el termini d’execució del contracte serà el següent:
 Fase 1: Redacció de l’avantprojecte: Elaboració de la proposta completa a
nivell d’avantprojecte, amb els aspectes generals de l’actuació. Inclou l’elaboració
dels estudis previs i de l’anàlisi completa de l’edifici i de la documentació i
informació existents.
Termini de lliurament: Un mes des de la formulació de l’encàrrec (notificació de
l’acord d’adjudicació).
 Fase 2: Redacció del projecte d’execució: Redacció completa del projecte
executiu.
Termini de lliurament: Un mes des de l’acceptació de l’avantprojecte per part de
l’Ajuntament.


Fase 3: Direcció de l’obra.

L’abast genèric dels serveis a prestar pel Director de l’obra s’inicia amb la
signatura de contracte i la seva durada serà fins a la finalització completa de les
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obres i la seva recepció per part de l’Ajuntament; als efectes que correspongui,
s’estendrà també al període de garantia d’un any.
En qualsevol cas, s’estableix una condició suspensiva respecte a l’import de la
direcció d’obres, en el sentit que, si en dos anys, no s’executessin les obres per
part de l’Ajuntament, aquest import no serà abonat al contractista, ni se li abonarà
cap indemnització.
Quart.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
02.1532.6190018 – “Millores vies i espais públics” del vigent Pressupost de la
Corporació de 2018 per un import de 45.375,00 euros (IVA inclòs).
Cinquè.- Requerir a “Birulés Cabré Romans Arquitectes SCP” per a la formalització
del contracte.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a “Birulés Cabré Romans Arquitectes SCP” i a la
resta de licitadors.
Setè.- Comunicar aquesta resolució a la Junta de Govern Local (en la propera sessió
que celebri) i a les Àrees d’Urbanisme, Via Pública i Intervenció, així com al
responsable del contracte.
Vuitè.- Fer constar que l’anunci de formalització del contracte, d’acord amb l’article
154 del LCSP, es publicarà en el Perfil de contractant de l’Ajuntament i s’exposarà en
el Tauler d’edictes municipal”.
La remissió de la notificació electrònica a l’entitat licitadora de l’adjudicació referenciada es
va efectuar en data 19.12.2018.

En base a això, formalitzen els següents
PACTES:
PRIMER.- L’objecte d’aquest contracte són els serveis per a la redacció del projecte
executiu, direcció d’obra, seguiment i liquidació econòmica de l’obra local ordinària
“Ordenació dels carrers Ample, Antic, Valls d'en Colomer i Trinitat Aldrich (fases 5-B, 6-A i 7A. Pla especial del Nucli Antic)" de la Bisbal d’Empordà, els quals s’han adjudicat a “Birulés
Cabré Romans Arquitectes SCP”, amb CIF J17211079, domiciliada al carrer de la Força, 13,
pis B de Girona (CP 17004), per ser l’oferta amb la millor relació qualitat-preu per a
l’Ajuntament, d’acord amb la proposta presentada:
-

-

Oferta econòmica: 37.500,00 euros (IVA no inclòs)
Col.laboradors addicionals a l’equip redactor: 1 arquitecte tècnic
especialista en confecció d’estudis de costos i pressupost i 1 enginyer
industrial especialista en instal.lacions urbanes.
Documentació subjecta a criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor (inclosa en el sobre B).

SEGON.- El termini d’execució del contracte serà el següent:

C:\Users\dolors.fontanella\Desktop\Plantilla bona.docx

5

 Fase 1: Redacció de l’avantprojecte: Elaboració de la proposta completa a
nivell d’avantprojecte, amb els aspectes generals de l’actuació. Inclou l’elaboració
dels estudis previs i de l’anàlisi completa de l’edifici i de la documentació i
informació existents.
Termini de lliurament: Un mes des de la formulació de l’encàrrec (notificació de
l’acord d’adjudicació).
 Fase 2: Redacció del projecte d’execució: Redacció completa del projecte
executiu.
Termini de lliurament: Un mes des de l’acceptació de l’avantprojecte per part de
l’Ajuntament.


Fase 3: Direcció de l’obra.

L’abast genèric dels serveis a prestar pel Director de l’obra s’inicia amb la
signatura de contracte i la seva durada serà fins a la finalització completa de les
obres i la seva recepció per part de l’Ajuntament; als efectes que correspongui,
s’estendrà també al període de garantia d’un any.
En qualsevol cas, s’estableix una condició suspensiva respecte a l’import de la
direcció d’obres, en el sentit que, si en dos anys, no s’executessin les obres per
part de l’Ajuntament, aquest import no serà abonat al contractista, ni se li abonarà
cap indemnització.
TERCER.- Les despeses es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
02.1532.6190018 – “Millores vies i espais públics” del vigent Pressupost de la Corporació de
2018 per un import de 45.375,00 euros (IVA inclòs).
QUART.- El règim jurídic del contracte ve determinat per l’article 188 de la LCSP. Aquest
contracte, d’acord amb l’article 25.2 de la LCSP, té caràcter administratiu i la seva
preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec i en el Plec
de prescripcions tècniques. En allò no previst en aquests, serà d'aplicació:
 Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 febrer 2014 sobre
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
 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.
 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 (RPLCSP), modificat pel Reial
decret 300/2011.
 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al
TRLCSP i al RPLCSP), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques.
 Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP): art. 25.1 paràgraf 1r (DT 4a del
TRLCSP, tot i les DD úniques de la LCSP i del TRLCSP).
 Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura.
 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.
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 Llei estatal 38/1999, de 5 de novembre, de l’ordenació de l’edificació.
 Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
 Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en el treball.
 El planejament urbanístic municipal.
 Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
 Les Bases d’execució del Pressupost municipal.
 Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu.
 Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.
El contractista també està obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals, així
com les instruccions i les ordres que rebi de l’Ajuntament.
A més del Plec de clàusules administratives particulars, que, d’acord amb l’article 116.3 de
la LCSP, forma part de l’expedient administratiu de licitació del servei, el corresponent Plec
de prescripcions tècniques també tindrà caràcter contractual.
En cas de discrepàncies entre el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques, prevaldrà el primer (consten a l’Annex).
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents
contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució
d’aquest no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
CINQUÈ.- L'Ajuntament té la prerrogativa d'interpretar el contracte i resoldre els dubtes que
n'ofereixi el compliment, sense perjudici del tràmit obligatori d'audiència de la contractista.
SISÈ.- El contractista se sotmet a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de la jurisdicció
contenciosa administrativa per resoldre totes les incidències que puguin sorgir a
conseqüència del compliment d'aquest contracte de naturalesa administrativa o de la seva
interpretació.
I, com a prova de conformitat, els atorgants signen electrònicament aquest document.
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