Rendes
Ref. Expedient: 2/2019/COHSE

2132 de data 10/12/2019
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 la Junta de Govern local de l'Ajuntament de Molins de Rei va
aprovar l'expedient de 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, amb un valor estimat del contracte
de 579.022 IVA exclòs. Juntament amb aquesta aprovació va aprovar el Plec de Clàusules
administratives, la despesa relativa a la convocatòria del Jurat i va convocar la licitació del concurs
de projectes amb intervenció del jurat.
Atès que durant el període de presentació d'ofertes s'han rebut algunes preguntes/observacions en
relació a aspectes relatius a la configuració de la licitació, entre les quals s'han identificat aspectes
que han de comportar l'esmena dels plecs que regeixen la licitació.
Atès que l'article 18.6 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura preveu que la contractació
del servei de direcció de l'execució de l'obra i el de coordinació de seguretat i salut s'han de licitar
de manera independents de la contractació del projecte i de la direcció de l'obra.
Atès que per error, en la present licitació es contractava de manera conjunta tant la redacció del
projecte com la direcció de l'execució de l'obra i la coordinació dels estudis de seguretat i salut.
A efectes de donar compliment amb la normativa vigent en matèria d'arquitectura i a efectes de
posar en coneixement dels possibles licitadors els canvis efectuats en els plecs que regeixen la
licitació i així garantir la major concurrència en la present licitació.
Vist l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Respecte a la competència per aprovar els textos refosos del plec de clàusules administratives
particulars i el plec de clàusules tècniques 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
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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 (2.770.423,82 €
segons article 4t de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019), 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
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 1187, de 26 de juny de 2019, 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 en l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 d'octubre de 2019 es va convocar la
licitació i que va sortir publicada al perfil del contractant el 15 de novembre de 2019 i publicat el
DOUE el 18 de novembre de 2019, per la qual cosa cal procedir de forma urgent a aprovar els
textos refosos i ampliar el termini per presentar ofertes des del 20 de desembre de 2019, data de
finalització, fins el 27 de desembre de 2019, és pel que és necessari avocar el coneixement de
l'aprovació dels textos esmentats 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 9.12.2019, amb la supervisió del President de l'Àrea de SCPE signada en data 9.12.2019.
Vist l'informe favorable i sense observacions de serveis jurídics signat en data 09.12.2019.
Vist l'informe favorable i sense observacions de l'interventor accidental signat en data 09.12.2019.
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 el coneixement de l'aprovació de les esmenes dels plec de clàusules
administratives particulars(Bases que han de regir el concurs) i del plec tècnic, de l'aprovació dels
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textos refosos 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, de l'ampliació del termini de presentació d'ofertes i de la
data d'obertura del sobre 2 (criteris de selecció).
Segon.- Eliminar de la present licitació, la part corresponent a la direcció de l'execució de l'obra així
com la coordinació dels estudis de seguretat i salut de la present licitació en tant que aquests
serveis seran contractats de manera independent a la realització del projecte.
Conseqüentment, esmenar els següents documents:
-

plec de clàusules administratives (clàusules sisena, tretzena,setzena i vintena).
Clàusula primera del plec de prescripcions tècniques i annex B "honoraris base de licitació
corresponent al projecte, la direcció i legalitzacions de la residència", a efectes d'eliminar tot el
relatiu a la direcció de l'execució de les obres i la coordinació de l'estudi de seguretat i salut.

Tercer.- Aprovar el nou valor estimat del contracte 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, amb un quantia de
estimat del contracte de 457.762 euros IVA exclòs.
Quart.- Complimentar la justificació dels criteris de selecció identificats a la clàusula tretzena del
plec de clàusules administratives així com la justificació del tècnic especialista en direcció d'execució
d'obres identificat a la clàusula novena del plec de clàusules administratives.
Cinquè.- Esmenar la documentació a aportar que consta a la clàusula setzena del plec de clàusules
administratives, en el sentit de simplificar la documentació a aportar per part dels licitadors,
substituint les "Dos (2) làmines DIN A1" per l'aportació de tres (3) làmines DIN-A3.
Sisè.- Complimentar el text relatiu a la clàusula vintena del plec de clàusules administratives
particulars relativa al règim de recursos en relació a la tramitació del concurs de projectes.
Setè.- Aprovar els textos refosos del plec de clàusules administratives particulars i del plec tècnic del
concurs de projectes amb intervenció de Jurat 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.
Vuitè.- Publicar els següents documents al perfil del contractant, en el sentit identificat en els punt
anteriors:

-

Text Refós del Plec de clàusules administratives particulars

-

Text Refós del Plec de prescripcions tècniques, on com Annex B hi ha els honoraris base de
licitació corresponent al projecte, la direcció i legalitzacions de la residència.

-

El present acord, on s'aprova el nou valor estimat del contracte, per la quantia de 457.762 €,
iva exclòs.
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Novè.- Ampliar el termini per a presentar ofertes, deixant sense efectes el dia 20 de desembre de
2019 i essent la nova data límit de presentació d'ofertes el dia 27 de desembre de 2019.
Desè.- Esmenar la data d'obertura pública del sobre 2 (criteris de selecció), deixant sense efectes el
dia 30 de desembre de 2019 i essent la nova data d'obertura el dia 8 de gener de 2020 a les 11:00
hores al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.
Onzè.- Publicar aquesta decret d'esmena a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.

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

MANUEL BORREGO FERNANDEZ

L'Alcalde
10/12/2019 9:27:03

El secretari accidental S/DA 1951 de 12/11/2019
10/12/2019 7:37:02
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