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SEGONA FASE CONCURS PROJECTES

ACORD D’ADJUDICACIÓ
Del Concurs de Projectes per a l’adjudicació del servei de Redacció de projecte i direcció de
les obres per a la promoció d’un conjunt residencial i social de més de 70 habitatges
dotacionals i protegits, local comercial, equipament administratiu i aparcament en les
parcel·les 3D i 3B3, de l’ARE “Eixample Sud” del Prat de Llobregat, amb criteris per a garantir
la igualtat d’oportunitats i la paritat de gènere en els grups de treball que desenvolupin el
servei.

1. Antecedents:
PRAT ESPAIS és una societat municipal unipersonal de l’Excel·lentíssim Ajuntament del Prat del
Llobregat, constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 17 de maig de 2.005 pel Notari
del Prat de Llobregat, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, amb el núm. 770 del seu protocol.
L’objecte social de PRAT ESPAIS és la promoció, programació, ordenació i gestió urbanístiques
del sòl, així com les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la renovació
urbana; el foment de l’habitatge; la millora de la mobilitat i la circulació urbana.
PRAT ESPAIS ha convocat un concurs de Projectes per a l’adjudicació del servei de Redacció de
projecte i direcció de les obres per a la promoció d’un conjunt residencial i social de més de 70
habitatges dotacionals i protegits, local comercial, equipament administratiu i aparcament en
les parcel·les 3D i 3B3, de l’ARE “Eixample Sud” del Prat de Llobregat, amb criteris per a
garantir la igualtat d’oportunitats i la paritat de gènere en els grups de treball que
desenvolupin el servei, publicant-ne el corresponent anunci de convocatòria al Perfil de
Contractant de l’entitat, en data 22 de desembre de 2021.
En data 22 de febrer de 2022, el Jurat designat va celebrar sessió per a la valoració de les
propostes i selecció dels 5 lemes finalistes que passarien a la segona fase, amb el resultat que
es de veure de l’acta de la sessió.
En la segona fase del procediment, una vegada rebudes les propostes del cinc finalistes, en
data 4 d’abril de 2022, es va celebrar sessió del Jurat per a la valoració del sobre B i,
posteriorment, en data 19 d’abril es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del
sobre C, acordant requerir a un dels lemes per a justificar la seva oferta econòmica, que
contenia valors anormalment baixos.
Una vegada rebuda la justificació del referit licitador, en data 29 d’abril, la mesa de
contractació va celebrar sessió per la anàlisis de l’informe tècnic de valoració del sobre C.
A la vista de la puntuació de les ofertes avaluables per criteris automàtics (sobre C), i sumades
a les puntuacions obtingudes al sobre B, la puntuació final dels 5 lemes finalistes és la que
s’estableix a continuació:

LEMA
COM A LA SEDA
TAMISATGE
LES TERRASSES DEL PRAT
LIGHT WELLS GALORE
CELOBERT 2022

PUNTUACIÓ SOBRE B
69,00
57,00
50,00
39,00
16,00

PUNTUACIÓ
SOBRE C
26,0275
28,2290
29,9333
22,4301
23,9494

PUNTUACIÓ
TOTAL
95,0275
85,2290
79,9333
61,4301
49,9494

A fi de procedir a l’adjudicació, es va requerir a comalaseda@gmail.com per a presentar la
documentació que acrediti que disposa de la solvència sol·licitada al plec de clàusules
particulars i dels mitjans a adscriure a l’execució del contracte, així com la garantia definitiva.
Comalaseda@gmail.com va presentar en data 5 de maig de 2022 la documentació sol·licitada,
donant compliment en la forma i termini establert al requeriment. Tanmateix, ha comunicat
per escrit que satisfarà la garantia definitiva mitjançant retenció del preu.

2. Acord d’adjudicació:
Per tot l’exposat, atenent al contingut de les actes del Jurat, els informes tècnics emesos pels
serveis tècnics de Prat Espais continguts a la proposta de la Mesa de contractació, per la
present acordo:
-adjudicar al lema comalaseda@gmail.com, que es correspon amb la UTE BBBG, participada
per Nil Brullet Franci (25%), Manuel Brullet Tenas (25%) i Bajet Giramé, SLP. (50%), la
contractació dels serveis de Redacció de projecte i direcció de les obres per a la promoció d’un
conjunt residencial i social de més de 70 habitatges dotacionals i protegits, local comercial,
equipament administratiu i aparcament en les parcel·les 3D i 3B3, de l’ARE “Eixample Sud” del
Prat de Llobregat, amb criteris per a garantir la igualtat d’oportunitats i la paritat de gènere en
els grups de treball que desenvolupin el servei., per un import de 418.460,00€ més la quantitat
de 87.876,60€ per l’IVA (21%), és a dir, un total de 506.336,60€, d’acord amb la seva oferta i
proposta tècnica, el plec tècnic i de clàusules administratives i la resta de documentació que
regeix el present procediment de contractació.
-requerir a l’adjudicatari a fi de que presenti la documentació necessària per a la formalització
del contracte.
-procedir a l’abonament d’una prima de 3.000,00 euros a cadascun dels quatre (4) finalistes
participants a la 2ª Fase del concurs que no han resultat adjudicataris, de conformitat amb les
previsions del plec de clàusules particulars. Els beneficiaris d’aquesta prima de 3.000,00€ son
els licitadors que han participat sota els següents lemes: tamisatge@gmail.com,
lightwellsgalore@gmail.com, lesterrassesdelprat@gmail.com i celobert2022@gmail.com.
El Prat de Llobregat, a 06 de maig de 2.022.
Vanessa Muñoz Navarro
Gerent de Prat Espais, SLU.

RÈGIM DE RECURSOS
a) Recurs especial en matèria de contractació, de caràcter potestatiu, contra els actes determinats a
l'article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que s'haurà de
presentar, en els termes establerts a l’article 51 LCSP, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic o al registre de l’òrgan de contractació en el termini de quinze dies hàbils a comptar en els termes
establerts a l’article 50.1 LCSP. També es podrà presentar en qualsevol dels llocs establerts a l’article
16.4 de la Llei 39/2015, havent de comunicar-se en aquest cas al Tribunal de manera immediata i de la
forma més ràpida possible.
No obstant l’anterior, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de
l’article 39.2, apartats c), d), e) o f), el termini d’interposició serà de trenta dies en els termes establerts a
l’article 50.2 LCSP. En la resta de supòsits, serà de sis mesos a comptar des de la formalització del
contracte.
Contra la resolució dictada en aquest procediment només es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs especial en matèria de
contractació de caràcter potestatiu. S'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats contenciós administratiu de la província
de Barcelona.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

