Servei Jurídico Administratiu

DECRET
Aprovació expedient de contractació, així com el Plec de bases i el Plec de
Prescripcions Tècniques, del concurs de projectes amb intervenció de jurat per
a la selecció d’una proposta amb caràcter d’avantprojecte de la biblioteca i arxiu
municipal per als Ajuntaments de Calaf i Gelida (2 Lots). (SAP 2021/1324)

Fets
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, té programat el concurs de
projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de dues propostes amb
caràcter d’avantprojecte, per a la biblioteca i arxiu municipal de dos municipis
diferents, un per a l’Ajuntament de Calaf i l’altre per a l’Ajuntament de Gelida (2
Lots), amb un pressupost global de seixanta-cinc mil set-cents dos euros amb
quaranta-vuit cèntims (65.702,48 €), IVA exclòs, i amb el 21% d’IVA, de tretze mil
set-cents noranta-set euros amb cinquanta-dos cèntims (13.797,52 €), resulta un
import total de setanta-nou mil cinc-cents euros (79.500,00 €), que desglossat per
lots és el següent:

Lot 1

Lot 2

Serveis

Pressupost
(IVA exclòs)

Import IVA
(21%)

Total
pressupost
(IVA inclòs)

Redacció
de
l’avantprojecte de la
biblioteca i arxiu
municipal de Calaf

27.685,95 €

5.814,05 €

33.500,00 €

Redacció
de
l’avantprojecte de la
biblioteca i arxiu
municipal de Gelida

38.016,53 €

7.983,47 €

46.000,00 €

TOTAL SERVEIS

65.702,48 €

13.797,52 €

79.500,00 €

Els participants que resultin seleccionats en la segona fase dels concursos de
projectes i que no resultin adjudicataris, quatre per lot, rebran una prima de
participació o indemnització de tres mil cinc-cents euros (3.500,00 €), IVA
inclòs, sumant un total de 28.000,00 €, IVA inclòs, per aquest concepte, amb el
següent detall:

Registre de Decrets: Decret Núm. 1183 de data 16/02/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 2d301031180111c7d899 Adreça de validació:

Pàgina 1

Servei Jurídico Administratiu

Import total de les
indemnitzacions,
IVA exclòs

Import de
l’IVA

Import, IVA
inclòs

Lot 1. Calaf

11.570,25 €

2.429,75 €

14.000 €

Lot 2. Gelida

11.570,25 €

2.429,75 €

14.000 €

2. Mitjançant Decret de la presidència d’aquesta Diputació, de data 4 de juny de
2020 (D5038/20), es va aprovar l’actuació consistent en un recurs tècnic per a la
realització de l’actuació relativa a l’avantprojecte de la biblioteca municipal per a
l’Ajuntament de Calaf, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2020, actuació que es va modificar pel Decret de la mateixa presidència, de
data 3 de juliol de 2020 (D6512/20), en el sentit d’ampliar l’àmbit de l’actuació per
tal de dur a terme “la redacció de l’avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal
per a l’Ajuntament de Calaf”. Aquesta actuació torna a modificar-se pel Decret de
la mateixa presidència, de data 26 de gener de 2021 (D351/21), en el sentit
d’anul·lar el crèdit retingut de 47.500 € a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50200/15000/22780 de 2020, reintegrant els 47.500 € a l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/22780 de 2021.
3. Mitjançant un altre Decret de la presidència d’aquesta Diputació, de data 4 de juny
de 2020 (D5023/20), es va aprovar l’actuació consistent en un recurs tècnic per a
la realització de l’actuació relativa a l’avantprojecte de la biblioteca i arxiu
municipal per a l’Ajuntament de Gelida, en el marc del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020, actuació que es va modificar pel Decret de la
mateixa presidència, de data 2 de febrer de 2021 (D729/21), en el sentit d’anul·lar
el crèdit retingut de 60.000 €, dels quals 6.000 € a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/22780 de 2020 i 54.000 € a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/22780 de 2021, reintegrant els 60.000 € a
l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22780 de 2021.
4. La despesa pluriennal derivada d’aquest procediment, més les indemnitzacions,
de cent set mil cinc-cents euros (107.500,00 €), IVA inclòs, es farà efectiva amb
càrrec a l’aplicació pressupostària dels exercicis següents, desglossada per lots:

Lot 1:
Calaf
Lot 2:
Gelida

Exercicis
2021

Import (IVA inclòs)
19.000 €

2022
2021

28.500 €
Import (IVA inclòs)
19.000 €

2022

41.000 €

Orgànic
50200

Programa
15000

Econòmic
22780

50200
Orgànic
50200

15000
Programa
15000

22780
Econòmic
22780

50200

15000

22780
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Fonaments de dret
1.

És procedent l’aprovació del corresponent Plec de Bases redactat pel Servei
Jurídico-Administratiu aplicable a aquest procediment, d'acord amb el que disposa
l'article 116 del LCSP, així com el Plec de Prescripcions Tècniques.

2.

El procediment es tramita per seleccionar, amb caràcter d’avantprojecte, dos
propostes arquitectòniques, una per lot, de la biblioteca i arxiu municipal per als
Ajuntaments de Calaf i Gelida, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecte a
regulació harmonitzada, i es durà a terme mitjançant procediment restringit amb
concurs de projectes amb intervenció de jurat en virtut d’allò que estableix l’article
162 i següents, i el 184 i següents de la LCSP.

3.

La despesa pluriennal serà aprovada, tot d'acord amb el que estableix l'article 174
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març condicionant la seva efectivitat i la seva execució a
la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en el pressupost per a l’any 2022.

4.

L’adopció d’aquesta resolució és competència del President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l'apartat 4.2.1 a.1) de la Refosa
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 de
desembre de 2019).

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. APROVAR l’expedient del concurs de projectes amb intervenció de jurat per a
la realització de dues propostes (una per lot), amb caràcter d’avantprojecte, de la
biblioteca i arxiu municipal per als Ajuntaments de Calaf i Gelida (2 lots), promogut pel
Servei d’Equipaments i Espai Públic, amb un pressupost global de seixanta-cinc mil
set-cents dos euros amb quaranta-vuit cèntims (65.702,48 €), IVA exclòs, i amb el 21%
d’IVA, de tretze mil set-cents noranta-set euros amb cinquanta-dos cèntims (13.797,52
€), resulta un import total de setanta-nou mil cinc-cents euros (79.500,00 €), que
desglossat per lots és el següent:
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Lot 1

Lot 2

Serveis

Pressupost
(IVA exclòs)

Import IVA
(21%)

Total
pressupost
(IVA inclòs)

Redacció
de
l’avantprojecte de la
biblioteca i arxiu
municipal de Calaf

27.685,95 €

5.814,05 €

33.500,00 €

Redacció
de
l’avantprojecte de la
biblioteca i arxiu
municipal de Gelida

38.016,53 €

7.983,47 €

46.000,00 €

TOTAL SERVEIS

65.702,48 €

13.797,52 €

79.500,00 €

més la prima de participació o indemnització de tres mil cinc-cents euros (3.500,00 €),
IVA inclòs, que sumen un total de catorze mil euros (14.000,00 €), IVA inclòs, que
rebràn els quatre participants per lot que no resultin adjudicataris, sumant un total de
28.000,00 €, IVA inclòs, per aquest concepte, amb el següent detall:
Import total de les
indemnitzacions,
IVA exclòs

Import de
l’IVA

Import, IVA
inclòs

Lot 1. Calaf

11.570,25 €

2.429,75 €

14.000 €

Lot 2. Gelida

11.570,25 €

2.429,75 €

14.000 €

Segon. APROVAR el Plec de Bases i el Plec de Prescripcions Tècniques, promogut
per la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic, que han de regir aquest concurs de projectes.
Tercer. PROCEDIR a la selecció dels treballs mitjançant procediment restringit amb
concurs de projectes amb intervenció de jurat, amb més d’un criteri de valoració.
Quart. AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquest procediment, més les
indemnitzacions, de cent set mil cinc-cents euros (107.500,00 €), IVA inclòs, es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària dels exercicis següents, desglossada
per lots:
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Lot 1:
Calaf
Lot 2:
Gelida

Exercicis
2021

Import (IVA inclòs)
19.000 €

2022
2021

28.500 €
Import (IVA inclòs)
19.000 €

2022

41.000 €

Orgànic
50200

Programa
15000

Econòmic
22780

50200
Orgànic
50200

15000
Programa
15000

22780
Econòmic
22780

50200

15000

22780

tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març condicionant la
seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost per a l’any 2022.
Cinquè. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al DOUE i al perfil del
contractant.
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Metadades específiques del document
2021/0001324

Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
D0506SE02 Serveis restringit
Decret aprovació expt.contractació del concurs de projectes amb intervenció
de jurat per a la selecció d¿una proposta amb caràcter d¿avantprojecte de la
biblioteca i arxiu municipal per als Ajuntaments de Calaf i Gelida (2 Lots).
Exp.1473
Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d¿una
proposta amb caràcter d¿avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per
als Ajuntaments de Calaf i Gelida (2 Lots)

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

2102000094 - 107.500,00€ IVA inclòs
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ser. Jurídico-Administratiu
Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària
Intervenció General
Ser. Equipaments i Espai Públic
SSC/SC/uac/ao/sc
D 5038/2020
D 5023/2020
D 6512/2020
D 351/2021
D 729/2021

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Joan Closa Pujabet (SIG)
Promotor
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana
President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (SIG)
Secretària General

Petra Mahillo Garcia (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
05/02/2021, 16:58

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Resol

11/02/2021, 19:40
16/02/2021, 23:28

17/02/2021, 09:39
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018
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Documents vinculats
Bases(e47116cdc56c319f4e6b)
Perfil

Signatari

Data signatura

Montserrat Montalbo Todoli (TCAT)

19/01/2021, 10:36

Plec de clàusules o condicions(812588140566bb170b53)
Perfil

Signatari

Data signatura

Responsable directiu Servei Promotor

Joan Closa Pujabet (SIG)

05/02/2021, 16:58

Signatari

Data signatura

Francesc Bartoll Huerta (SIG)

09/02/2021, 08:58

Informe(941ef3b3a4be1e22d79d)
Perfil
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