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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 20 de
desembre de 2021, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
11 .- Adjudicació del contracte derivat de l'Acord marc dels serveis de redacció
de projectes i dels treballs tècnics, relatiu a la direcció d'obra per a la millora
del passeig Lluís Serra i Giribert i els patis interiors dels edificis del c. del Riu
Ebre, lot 1 (exp. 35834/21).
La Junta de Govern Local, amb data 21 de desembre de 2020 va aprovar l'expedient de
contractació de l'Acord marc dels serveis de redacció de projectes i treballs tècnics al Prat
de Llobregat, 2 lots, amb un pressupost màxim anual de 720.000€ IVA exclòs, (871.200€
amb el 21% d'IVA inclòs), i amb un valor per cada contracte basat inferior a 60.000.-€
IVA exclòs (72.600.-€ IVA inclòs).
El present Acord marc s’estructura en els dos lots següents:
-

-

Lot núm. 1: Servei de redacció de projectes tècnics de reurbanització en àmbit
urbà. El pressupost màxim anual d’aquest servei s’estableix en 470.000€
(568.700.-€, amb el 21% d’IVA inclòs)
Lot núm. 2: Servei de redacció de projectes d’intervenció en equipaments. El
pressupost màxim anual d’aquest servei s’estableix en 250.000 (302.500.-€, amb
el 21% d’IVA inclòs).

La Junta de Govern Local, en data 10 de maig de 2021, va acordar, entre d’altres,
l’adjudicació als primers 20 classificats del lot 1: Servei de redacció de projectes tècnics
de reurbanització en àmbit urbà, que tot seguit es detallen:

1

B2B
Jordi
Bellmunt
Arquitectes S.L.P.

Agata

Buscemi

2

Isabel Bennasar Félix

3

Comas-Pont arquitectes SLP

4

Coestecnic

5

Basterrechea-Tejada arquitectes, SLP.

6

Mateu Barba Arquitectes SLP

7

Ecsa Enginyeria SLP

8

Civilsite SLP

9

Arquitectura Produccions, SLP

10 AR47 SCCLP
11 Voltes Cooperativa d’arquitectura SCCL
12 JZ Paisatge i Arquitectura
13 IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U.
14 Territori24 arquitectura i urbanisme SLP
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15 Jordi Farrando Sicilia
16 MCS smart duty
17 Taller Sau SLP
18 Santamaria Arquitectes SLP
19 Ana Coello de Llobet SLP
20 Mor arquitectura tècnica SLP
En data 27 de juny de 2021, s’ha formalitzat el contracte de l’acord marc, amb
Territori24 Arquitectura i urbanisme, SLP, amb NIF: B64024631, que va resultat el 14è
classificat del Lot 1.
De conformitat amb la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives, l’acord marc
tindrà una durada d’un any, a comptar des de la data de formalització del mateix, amb
possibilitat de pròrroga per un any més.
Segons l’establert a la clàusula 26 (apartats 1, 2 i 3.a) del plec de clàusules administratives,
l’adjudicació dels contractes basats en el present Acord marc s’efectuarà sense necessitat
de convocar a les parts a una nova licitació, podent l’òrgan de contractació de
l’Ajuntament adjudicar els contractes basats del present Acord marc a qualsevol de les
empreses/professionals integrants, d’acord amb el previst a l’article 221 de la LLCSP. Així
mateix es seguirà l’ordre de puntuació dels adjudicataris de l’Acord marc, com a sistema
objectivable de rotació.
Vist l’informe de concreció de la contractació basada, emès pel Cap de Projectes Urbans
de l’Ajuntament de Prat, de 24 de novembre juliol de 2021, relatiu a la direcció d’obra
per a la millora del passeig Lluís Serra i Giribert i els patis interiors dels edificis del c. Riu
Ebre on es recullen les característiques del servei i la conformitat expressa de l’empresa
adjudicatària, segons l’establert a la clàusula 26.3.b) i c) del plec administratiu.
S’ha donat compliment a l’establert a l’art. 220 de la LLCSP, en quan a la publicació de
l’anunci de l’adjudicació i formalització de l’acord marc al DOUE i al perfil del contractant.
De conformitat amb l’informe jurídic, amb codi CON15I02XY, que consta a l’expedient
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local s’acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar a la empresa Territori24 Arquitectura i urbanisme, SLP (NIF:
B64024631), el contracte basat derivat de l’Acord marc dels serveis de direcció d’obra
per a la millora del passeig Lluís Serra i Giribert i els patis interiors dels edificis del c. Riu
Ebre, amb un import d’adjudicació de 6.795,47 € IVA exclòs, ( 8.222,52 €, 21 % d’IVA
inclòs).
El termini de durada del contracte serà des de l’octubre del 2022 fins al febrer del 2023,
a concretar segons data d’adjudicació de l’obra.
Aquesta despesa que anirà a càrrec de la partida pressupostària (021) 150 640 i al centre
de cost 401304, i restarà condicionada, durant la seva vigència, a l’existència de crèdit
suficient a cada exercici pressupostari.
És obligatori l'ús de la factura electrònica amb format estructurat, d'acord amb el que
estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura
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electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord
amb l'Annex 1 de les Bases d'Execució del Pressupost 2021 d'aquest municipi.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 35.834/2021, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002270 (Espai Públic i
Projectes Urbans).
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
Segon.- Establir la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, en la quantia de
339,77 €. Aquesta garantia es realitzarà mitjançant retenció de preu, que s’aplicarà en la
primera factura que emeti l’adjudicatari. Si aquesta no fos suficient, en la segona factura,
i així successivament fins a cobrir la totalitat de l’import a garantir, d’acord amb la
clàusula 15.2 del plec administratiu.
Tercer.- Designar, als efectes de l’establert a l’art. 62.1 de la LLCSP, al cap de Projectes
Urbans, Daniel Medina Martín, responsable del contracte, qui supervisarà la seva
execució, adoptarà les decisions i dictarà les instruccions necessàries per tal d’assegurar
la correcta realització de la prestació pactada.
Quart.- De conformitat amb l’establert a la clàusula 26.d) del plec administratiu, la
perfecció de la contractació basada es realitzarà mitjançant la notificació de l’acord
d’adjudicació.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa Territori24 Arquitectura i urbanisme, SLP,
i als departaments de Comptabilitat, Tresoreria, Espai públic i projectes urbans,
Prevenció de riscos laborals i al responsable del contracte.
Sisè.-Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament en els termes
establerts a la LLCSP.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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