Àrea de Presidència
Subdirecció d’Edificació

DICTAMEN
Adjudicar la redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència
energètica de l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra
de la “Rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial
com a centre de recerca” (P17EI1998), mitjançant procediment negociat
Exp. núm. 2017/0012464

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió
de data 18 de desembre de 2017 (ref. registre 696/17), es va aprovar l’expedient
del concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una
proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la
redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica
de l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“Rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial
com a centre de recerca” (P17EI1998), amb un pressupost total d’un milió trescents disset mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.317.875,00 €), IVA exclòs, més
dos-cents setanta-sis mil set-cents cinquanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims
(276.753,75 €), en concepte del 21% d’IVA. El pressupost total inclou el
pressupost de les indemnitzacions als participants seleccionats que no resultin
guanyadors del concurs per import de dotze mil euros (12.000,00 €), IVA exclòs, i
el pressupost de la contractació dels serveis abans relacionats per import d’un
milió tres-cents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs.
2. En la mateixa sessió, la Junta de Govern va acordar la tramitació del concurs de
projectes de referència mitjançant procediment restringit a cinc participants, amb
més d’un criteri de valoració, subjecte a regulació harmonitzada, en la modalitat
establerta a l’article 184.2.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), i
va aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de bases del concurs de
projectes i de clàusules administratives particulars que hauran de regir la
contractació dels serveis esmentats.
3. La licitació del concurs de projectes es va publicar en el perfil del contractant i en
el BOPB, en data 10 de gener de 2018, en el DOUE, en data 11 de gener de
2018, i en el BOE, en data 18 de gener de 2018.
4. El 21 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 de la fase 1
(sol·licituds de participació, capacitat i solvència mínima) de tots els sol·licitants,
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acordant requerir a aquells que havien de fer esmenes. Un cop fetes les esmenes
requerides, tots els sol·licitants van ser admesos a prendre part en el present
concurs.
5. El 28 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de la fase 1
(criteris de selecció dels participants) presentat per tots els participants en el
concurs de projectes.
6. El 25 d’abril de 2018, es va fer públic l’informe del Jurat de valoració dels criteris
per a la selecció dels cinc participants, emès en data 24 d’abril de 2018.
7. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió
de data 14 de juny de 2018 (ref. registre 277/18), de conformitat amb la proposta
del Jurat, es va acordar seleccionar els cinc equips següents per a què
presentessin la proposta d’intervenció per a la rehabilitació i adequació de l’edifici
12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca:
1. Proposta d’UTE MANGADO Y ASOCIADOS, SL i SANABRIA & PLANASGALLEGO, SLP i IGNACIO PARICIO ANSOATEGUI.
2. Proposta d’UTE BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS
ARQUITECTES, SLP.
3. Proposta d’UTE BONELL i GIL ARQUITECTES, SLP i RAVETLLAT
ARQUITECTURA, SLP.
4. Proposta d’UTE DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SLP i
CALDERON FOLCH STUDIO, SLP.
5. Proposta d’UTE ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA, SLPU i BATLLE I
ROIG ARQUITECTURA, SLP.
8. El 26 de juny de 2018, es van enviar les invitacions als cinc equips seleccionats
per a presentar la proposta d’intervenció, establint que el termini màxim per a la
seva presentació, seria el 17 de setembre de 2018.
9. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 14 de
març de 2019 (ref. registre 89/19), de conformitat amb el veredicte del Jurat, va
acordar el següent:
“Primer.- DECLARAR guanyador del concurs, de conformitat amb el veredicte emès el
12 de desembre de 2018 pel Jurat que intervé en el concurs de projectes per a la
selecció d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació
de la redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica
de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a
centre de recerca” (P17EI1998), al lema PATI DINÀMIC, corresponent a la proposta
d’UTE formada per les societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP, amb NIF
B61828398, i FORGAS ARQUITECTES, SLP, amb NIF B64571235.
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Segon.- DECLARAR com a finalistes els candidats amb els lemes i noms d’empresa
que es relacionen a continuació, d’acord amb l’ordre de classificació següent:
2. IDIBISTIS, de la proposta d’UTE formada per les societats BONELL I GIL,
ARQUITECTES, SLP i RAVELLAT ARQUITECTURA, SLP.
3. BIOCENOSI SOTA ELS UMBRACLES, de la proposta d’UTE formada per les
societats ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA, SLPU i BATLLE i ROIG,
ARQUITECTURA, SLP.
4. THOREAU, de la proposta d’UTE formada per les societats DATA
ARQUITECTURA ENGINYERIA, SLP i CALDERON FOLCH STUDIO, SLP.
5. RESTAURAR GUASTAVINO REHABILITAR RUBIÓ, de la proposta d’UTE
formada per les societats MANGADO Y ASOCIADOS, SL, SANABRIA & PLANAS
GALLEGO, SLP i IGNACIO PARICIO.
Tercer.- DISPOSAR una indemnització de tres mil euros (3.000,00 €), IVA exclòs, més
sis-cents trenta euros (630,00 €) en concepte del 21% d’IVA, resultant un import total
de tres mil sis-cents trenta euros (3.630,00 €), IVA inclòs, per a cada un dels quatre
equips declarats com a finalistes, que suposa un import total de catorze mil cinc-cents
vint euros (14.520,00 €), IVA inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10420/93310/22706 del pressupost vigent.
Quart.- PUBLICAR el resultat del concurs al perfil del contractant de la Diputació de
Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord amb el que disposa
l’article 154 del TRLCSP.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els participants en la licitació, amb
indicació dels recursos procedents.”

10. Un cop finalitzat el concurs de projectes, la Diputació de Barcelona i la proposta
d’UTE formada per les societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP, amb
NIF B61828398, i FORGAS ARQUITECTES, SLP, amb NIF B64571235, han dut a
terme la negociació dels aspectes establerts a la clàusula 3.7 del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la contractació dels serveis de
redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de
l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la
“rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a
centre de recerca”, i han acordat adjudicar el contracte esmentat d’acord amb el
següent:
-

El preu del contracte s’ha fixat en un import total d’un milió tres-cents cinc
mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs, que es
desglossa en els preus per prestacions parcials següents:
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Prestacions parcials

Preu prestació
Tipus
parcial
impositiu
(IVA exclòs)
IVA

Import
IVA

Preu prestació
parcial
(IVA inclòs)

Treballs previs i avantprojecte

181.980,00 €

21%

38.215,80 €

220.195,80 €

Redacció del Projecte bàsic

242.640,00 €

21%

50.954,40 €

293.594,40 €

42.125,00 €

21%

8.846,25 €

50.971,25 €

424.620,00 €

21%

89.170,20 €

513.790,20 €

33.700,00 €

21%

7.077,00 €

40.777,00 €

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

363.960,00 €

21%

76.431,60 €

440.391,60 €

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

1.305.875,00 €

21%

274.233,75 €

1.580.108,75 €

Projecte d’activitats ambientals
i mesures correctores
Redacció del Projecte
d’execució
Redacció de l’Estudi de
seguretat i salut i coordinació
de seguretat i salut en fase de
projecte
Certificació energètica del
projecte
Direcció facultativa de les obres
Certificació energètica de
l’edifici
TOTAL

-

Els terminis parcials per a la redacció dels projectes (avantprojecte, projecte
bàsic i projecte d’execució) seran els establerts a la clàusula 3.3 del Plec de
clàusules administratives particulars.

-

El contractista durà a terme la redacció del Pla Especial de Millora Urbana
en l’àmbit de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial.

-

El contractista durà a terme l’estudi i desenvolupament de les alternatives
derivades de les diferents possibilitats de tractaments estructurals
plantejades en fase de concurs.

11. El 13 de maig de 2019, la proposta d’UTE formada per les societats BRULLETDE LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS ARQUITECTES, SLP, proposada
adjudicatària, va sol·licitar constituir la garantia definitiva per import de seixantacinc mil dos-cents noranta-tres euros amb setanta-cinc cèntims
(65.293,75 €), equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, mitjançant
retenció del primer o primers pagaments que s’efectuïn.
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12. És necessari procedir al reajustament de les imputacions pressupostàries per
adequar-les als nous efectes de la contractació, en haver-se retardat el
procediment d’adjudicació.
Fonaments de dret
1. El present expedient es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat amb la
Disposició Transitòria primera, paràgraf primer d’aquesta llei, es regeix pel Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
2. L’article 184.2.a) del TRLCSP regula els concursos de projectes organitzats en el
marc d’un procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis.
3. De conformitat amb l’article 174.d) del TRLCSP, en relació amb els articles 169 a
178 del mateix text refós, la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura, i la
clàusula 3.5 del Plec de clàusules administratives particulars, la contractació dels
serveis de referència es durà a terme mitjançant procediment negociat, sense
publicitat.
4. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 151 i
concordants del TRLCSP per a procedir a l’adjudicació del contracte de referència.
5. De conformitat amb l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la despesa
pluriennal es disposarà amb la condició suspensiva que per a l’esmentada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos
corresponents.
6. De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al
Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
pluriennals quan la seva durada sigui superior a quatre anys.
7. El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposen els
apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018,
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm.
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents:
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ACORDS
Primer.- ADJUDICAR, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte
de serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència
energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra
de la “Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial
com a centre de recerca” (P17EI1998), a la proposta d’UTE formada per les
societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP, amb NIF B61828398, i FORGAS
ARQUITECTES, SLP, amb NIF B64571235, en els termes següents, d’acord amb
l’oferta presentada:
- El preu del contracte es fixa en un import total d’un milió tres-cents cinc mil vuitcents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per
import de dos-cents setanta-quatre mil dos-cents trenta-tres euros amb setanta-cinc
cèntims (274.233,75 €), resulta per un import total d’un milió cinc-cents vuitanta mil
cent vuit euros amb setanta-cinc cèntims (1.580.108,75 €), IVA inclòs, que es
desglossa en els preus per prestacions parcials següents:
Prestacions parcials

Preu prestació
Tipus
parcial
impositiu
(IVA exclòs)
IVA

Import
IVA

Preu prestació
parcial
(IVA inclòs)

Treballs previs i avantprojecte

181.980,00 €

21%

38.215,80 €

220.195,80 €

Redacció del Projecte bàsic

242.640,00 €

21%

50.954,40 €

293.594,40 €

42.125,00 €

21%

8.846,25 €

50.971,25 €

424.620,00 €

21%

89.170,20 €

513.790,20 €

33.700,00 €

21%

7.077,00 €

40.777,00 €

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

363.960,00 €

21%

76.431,60 €

440.391,60 €

8.425,00 €

21%

1.769,25 €

10.194,25 €

1.305.875,00 €

21%

274.233,75 €

1.580.108,75 €

Projecte d’activitats ambientals
i mesures correctores
Redacció del Projecte
d’execució
Redacció de l’Estudi de
seguretat i salut i coordinació
de seguretat i salut en fase de
projecte
Certificació energètica del
projecte
Direcció facultativa de les obres
Certificació energètica de
l’edifici
TOTAL
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- Els terminis parcials per a la redacció dels projectes (avantprojecte, projecte bàsic i
projecte d’execució) seran els establerts a la clàusula 3.3 del Plec de clàusules
administratives particulars.
- El contractista durà a terme la redacció del Pla Especial de Millora Urbana en
l’àmbit de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial.
- El contractista durà a terme l’estudi i desenvolupament de les alternatives derivades
de les diferents possibilitats de tractaments estructurals plantejades en fase de
concurs.
Segon.- REAJUSTAR les imputacions pressupostàries per adequar-les als efectes de
la contractació i DISPOSAR la despesa d’un milió cinc-cents vuitanta mil cent vuit
euros amb setanta-cinc cèntims (1.580.108,75 €), IVA inclòs, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Exercici
2019
2020
2021
2022
2023

Import
220.195,80 €
909.327,10 €
44.039,16 €
200.000,00 €
206.546,69 €

Orgànic

Programa

Econòmic

10420
10420
10420
10420
10420

93310
93310
93310
93310
93310

63215
63215
63215
63215
63215

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la
condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els pressupostos corresponents.
Tercer.- PUBLICAR l’adjudicació al perfil del contractant de la Diputació de Barcelona,
d’acord amb el que disposa l’article 151.4 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP).
Quart.- ADVERTIR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el
contracte corresponent amb la Diputació de Barcelona dins el termini màxim de 5
dies naturals a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment adreçat a
aquest efecte, de conformitat amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP.
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte al perfil del contractant de la
Diputació de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord
amb el que disposa l’article 154 del TRLCSP.
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Sisè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei
3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Setè.- NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari, amb indicació dels recursos
procedents.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2017/0012464

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

SUBDIR. EDIFICACIO
Subdir. Edificacio
D0506SE03 Serveis negociat sense publicitat
Dictamen adjudicació redacció Projecte bàsic i d'execució, certificació
eficiència energètica, Projecte activitats ambientals i direcció d'obra
Rehabilitació i adequació edifici 12 Recinte Escola Industrial com a centre de
recerca
Adjudicar la redacció del Projecte bàsic i d'execució, certificació d'eficiència
energètica de l'edifici, Projecte d'activitats ambientals i posterior direcció
d'obra de la Rehabilitació i adequació de l'edifici 12 del Recinte de l'Escola
Industrial com a centre de recerca (P17EI1998), mitjançant procediment
negociat
BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS SLP - B61828398
FORGAS ARQUITECTES SLP - B64571235
1902900330 - 0,00€ IVA inclòs
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
Intervenció General
Tresoreria
Ser. Contractació
Secció Administrativa; CM/ia ext. 49457
AJG 89/2019

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei CPISR-1 C Maria Teresa Planes Vila
Promotor
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Acte
Proposa

Data acte
20/05/2019, 13:20

Informat de
conformitat (f.l.p.)

23/05/2019, 14:33

Diputat/ada delegat/ada

Jordi Martí Galbis (SIG)

Proposa

24/05/2019, 10:51

Secretària General

CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia

Dona fe de
l'aprovació de
l'acord

30/05/2019, 14:35
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