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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 11 de juny de 2019
(JGL2019000024), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
DE L'ENTORN, PER TAL D'UBICAR-HI EL FUTUR MUSEU CARMEN THYSSEN
DE SANT FELIU DE GUIXOLS (X2019007451)
«Aquesta Corporació vol portar a terme el concurs de projectes per seleccionar una proposta
que servirà de base per a la redacció del projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació del
Monestir, del projecte museogràfic i del projecte d’urbanització de l’entorn, així com els
treballs de direcció d’obra durant l’execució de les obres, per tal d’ubicar-hi el futur Museu
Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
En data 9 d’octubre de 2018, els Serveis Tècnics Municipals van redactar les condicions
tècniques del contracte.
En data 12 de març de 2019, es va redactar la proposta de plec de condicions administratives
i econòmiques particulars que ha de regir el corresponent procediment de contractació.
En data 28 de març de 2019, el secretari municipal va emetre informe favorable sobre la
referida proposta de plec, amb alguna observació al respecte.
Atès que en data 10 de maig de 2019 s’ha redactat el plec de condicions administratives i
econòmiques particulars que ha de regir el procediment de contractació, en base a l’informe
emès pel secretari municipal.
Atès que existeix crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostària núm.: 04-3360063200 “Inversions Thyssen” (núm. d’operació: 92019/1723).
D’acord amb el previst a l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es traslladen 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
(LCSP).
La Junta de Govern Local acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i el plec de condicions administratives i
econòmiques particulars, de data 10 de maig de 2019, per portar a terme el concurs de
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projectes per a l’adjudicació del contracte de redacció del projecte bàsic i executiu de
reforma i ampliació del Monestir, per tal d’ubicar-hi el futur Museu Carmen Thyssen de
Sant Feliu de Guíxols.
Segon. Iniciar el procediment d’adjudicació en base a l’esmentat plec que, en extracte,
diu:
1. Objecte del contracte. Concurs de projectes, en dues fases, restringit a 5 concursants,
subjecte a regulació harmonitzada, i amb intervenció de jurat, per seleccionar una
proposta que servirà de base per a la redacció del projecte bàsic i executiu de reforma i
ampliació del Monestir, del projecte museogràfic i del projecte d’urbanització de
l’entorn, així com els treballs de direcció d’obra durant l’execució de les obres, per tal
d’ubicar-hi el futur Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
2. Tipus, forma i procediment d’adjudicació. Aquest concurs té la naturalesa d'un concurs
de projectes per procediment restringit, subjecte a regulació harmonitzada, amb
intervenció de Jurat, es tramitarà en la modalitat establerta en l’article 183.2.a) de la
LCSP, i estarà dividit en dues fases:
Fase 1. Selecció dels participants: Es farà un primer triatge entre els candidats que es
presentin que compleixin la solvència exigida en el Plec. Es convidarà a un màxim de 5
participants, d’acord amb els criteris de selecció establerts en la clàusula 16a del Plec de
condicions.
Fase 2. Selecció d’una proposta d’intervenció: Es seleccionarà una proposta d’intervenció
d’entre les propostes presentades en la fase anterior, d’acord amb els criteris de valoració
establerts en la clàusula 16a del Plec.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols adjudicarà a l’equip guanyador del concurs de
projectes el contracte de serveis de redacció del projecte, mitjançant procediment
negociat, sense publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article 168.d) de la LCSP.
Així mateix, l’Ajuntament es reservarà el dret, durant 3 anys, d’adjudicar la direcció de
l’obra a l’empresa que hagi resultat adjudicatària de la redacció del projecte executiu.
3. Pressupost base de licitació. S’estableix el següent import, que servirà de base de
licitació: 278.293,39 euros (IVA a part), desglossat en:
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Servei
Redacció de projecte
Direcció d'obra

Import de licitació (IVA a part)
184.793,39 €
93.500,00 €

4. Primes de participació. Els concursants seleccionats que participin en la segona fase
rebran una prima de participació per import de 3.000,00 € (IVA a part). Aquesta
quantitat inclou tota la imposició derivada del treball i es practicaran les retencions que
procedeixen segons la normativa que regula l’IRPF.
En el cas de la proposta guanyadora, la prima de participació es considerarà a compte
dels honoraris finals del contracte de serveis que es pugui adjudicar.
5. Termini d’execució. Les fases i la durada de cadascuna de les fases del contracte de
serveis, es troben recollides i especificades en les prescripcions tècniques.
6. Règim de garanties. S’estableix el següent règim de garanties:
20.1. Fase de concurs: D'acord amb la naturalesa del concurs, no es preveu la constitució
de garantia.
20.2 Fase d’adjudicació del contracte de serveis (procediment negociat):
20.2.a Garantia provisional. No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de
conformitat amb allò que disposa l’article 106 LCSP.
20.2.b Garantia definitiva. L’adjudicatari haurà de dipositar a l’Ajuntament, inicialment,
una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació. L’adjudicatari disposarà d’un
termini deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP, per ingressar l’esmentada garantia.
L’adjudicatari haurà de constituir una segona garantia definitiva, corresponent al 5% de
l’import d’adjudicació del contracte de direcció de les obres, prèviament a la devolució,
quan procedeixi, de la garantia de l’encàrrec del projecte.
7. Solvència. El licitador proposat com a adjudicatari haurà d’acreditar la seva solvència
econòmica i/o financera i tècnica i/o professional, acreditant el compliment dels requisits
específics que s’estableixen en la clàusula 11a del Plec de condicions.
8. Termini de presentació d’ofertes. S’estableix un termini de 30 dies naturals per presentar
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les sol·licituds de participació, a comptar a partir de la data d’enviament de l’anunci de
licitació a l’oficina de publicacions en el Diari Oficial de la Unió Europea.
9. Perfil de contractant. Tota la documentació i actes que afectin al contracte es publicaran en
el Perfil de contractant de l’Ajuntament: http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
Tercer. Autoritzar la despesa de 245.380,00 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària municipal núm. 04.33600.63200 “Inversions Thyssen” (núm. d’operació:
92019/1723).
Quart. Aprovar l’anul·lació del sobrant existent entre l’autorització i la disposició de la
despesa, si escau i es considera oportú.»

El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió per la Junta de Govern Local
d’acord amb el previst a l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.

Sant Feliu de Guíxols, 11 de juny de 2019
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