Serveis Generals– Expedient: 2/2019/COHSE

CERTIFICAT DE L’ACORD

SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT, secretària de l'Ajuntament de Molins de Rei.
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària que es va dur a terme el dia 15 de
desembre de 2020, va adoptar-se entre altres acords el següent:
Adjudicació del contracte del concurs de projectes per seleccionar la millor i més
idònia proposta per a dur a terme la construcció de la residència de 102 places i
centre de dia de 20 places a Molins de Rei.
Atès que per resolució de data 29 d’octubre de 2019 es va aprovar l’expedient per a la
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.
D’acord amb el que disposa la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic, per la que 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 i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regula la contractació esmentada.
Atès que s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte
a través del procediment relatiu al concurs de projectes.
Vista les ofertes presentades i l’informe emès pel Jurat en data les actes de la mesa de
contractació l’informe tècnic de data 14 d’octubre de 2020.
Vista la proposta d’adjudicació de data 3 de novembre de 2020 on s’identifiquen les
puntuacions obtingudes per part del equips i que es relacionen a continuació:
Lema
Jardí
Com a casa
(com.a.casa.molins@gmail.com)
OM
Com a casa
Flexo

Total
puntuacions
sobre 3.1
49,25 punts

Total
puntuacions
sobre 3.2
18,29 punts

TOTAL
67,54 punts

56,45 punts
56,50 punts
47,15 punts
62,75 punts

18,67 punts
18,89 punts
20 punts
18,83 punts

75,12 punts
75,39 punts
67,15 punts
81,58 punts

Vist que el lema flexo està configurat per la UTE: BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES,
S.L.P. / PATRICIO MARTINEZ, MAXIMILIÀ TORRUELLA, ARQUITECTURA, S.L.
Vist el requeriment efectuat al millor classificat.
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Vist que el licitador esmentat ha presentat la documentació requerida en temps i forma.
Vist que la clàusula vint-i-unena de les bases que regeixen el concurs de projectes, disposa
que el contracte de serveis serà adjudicat a l’empresa adjudicatària del concurs de projectes.
“Aquesta contractació ulterior de serveis serà realitzada directament per l’empresa o entitat
que resulti adjudicatària de la concessió corresponent per a la construcció i gestió de la
residència, tant si aquesta concessió s’adjudica prèvia tramitació del procediment de
contractació corresponent d’acord amb les previsions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que 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 com si es vehiculitza com un encàrrec a un mitjà propi de l’Ajuntament. En el cas
que l’entitat concessionària estigui subjecta a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que 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, l’adjudicació del contracte de serveis es realitzarà prèvia tramitació del procediment
negociat sense publicitat, segons disposa l’article 168.d) de dita Llei.
Per contra, en el cas que l’entitat concessionària no estigui subjecte a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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, l’adjudicació del contractes de serveis serà de naturalesa jurídica privada,
però haurà de tenir en compte les previsions establertes en el present plec.
Un cop adjudicat el contracte de serveis, aquest serà objecte de formalització entre el
concessionari de la residència i l’adjudicatari del concurs de projectes.”
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia número 571 de 20 de març de 2020 l’Alcalde va
delegar a la Junta de Govern:
“- 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.”
Vista l’Informe-Proposta d’acord del Responsable de Serveis Generals i Cap del Negociat de
Rendes signada el 09.12.2020.
Vist l'informe favorable i sense observacions de l'assessor de serveis jurídics signat en data
09.12.2020.
Vist l'informe de l'interventor accidental signat en data 10.12.2020 amb les següents
observacions:
“Es proposa adjudicar un contracte que suposarà una despesa de 472.837,75 euros. No
està definit el model de gestió en la construcció de la nova Llar d’Avis i en conseqüència, es
produeix una incertesa en la concreció de com s’executarà aquesta despesa que es deriva
d’aquest expedient, i per tant com afectarà a les finances municipals”
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Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de Govern
Local acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar i incorporar en la present resolució la proposta d’adjudicació de data 3 de
novembre de 2020 així com la valoració del jurat de data 14 d’octubre de 2020 en el que es
motiva l’adjudicació del contracte.
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu del 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. a la UTE: BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. /
PATRICIO MARTINEZ, MAXIMILIÀ TORRUELLA, ARQUITECTURA, S per un import total
de 390.775,00 € euros sense IVA (472.837,75 € IVA inclòs).
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta de participants de la segona
fase del Concurs de projectes.
I perquè així consti i doni lloc als efectes corresponents, expedeixo aquesta certificació,
amb l’advertiment a què fa referència l’art. 206 del ROF, amb el vist-i-plau del Sr.Alcalde de
Molins de Rei, el dia 15 de desembre de 2020.

Sandra Castelltort i Claramunt

Xavi Paz Penche

La Secretària
17/12/2020 15:33:22

L'Alcalde
18/12/2020 9:27:10
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