CONCURS DE PROJECTES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, DE
L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LA
REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL FONOLLOSA
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

BASES DEL CONCURS DE PROJECTES

1. ENTITAT CONVOCANT
L’entitat convocant del present concurs és l’Ajuntament de Fonollosa.
2. OBJECTE DEL CONCURS
L’objecte d'aquestes Bases és la regulació del concurs de projectes per a la redacció del Projecte
bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut i posterior direcció d’obres en missió completa de la
remodelació i ampliació de l’Escola Municipal Fonollosa
L’objectiu principal d’aquest Projecte ha de ser dotar el centre d’unes noves instal·lacions i
enderrocar o desmuntar totes aquelles que es trobin en una situació deficient o de provisionalitat.
Al mateix temps, el projecte ha de permetre ampliar l’espai de pati i reordenar la zona
d’equipaments escolars, de tal manera que es faciliti l’accés al centre i es millorin els espais del
pati. A l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques es defineixen amb més detall els objectius
tècnics.
El present concurs té la naturalesa d’un concurs de projecte amb intervenció de jurat, en dues
voltes, de conformitat amb el previst als articles 183 a 187 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), en la seva modalitat de Concurs de projectes amb premis o
pagaments als participants, previst a l’article 183.2.b) LCSP.
Aquest concurs es regeix per:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i el Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei comarcal i de
règim local de Catalunya.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
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-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. CAPACITAT PER CONCURSAR
3.1 Podran prendre part en el concurs les persones naturals o jurídiques que es trobin en possessió
de la plena capacitat per obrar i que tinguin la condició d’arquitecte col·legiat de ple dret, o, si es
tracta d’una societat, amb les excepcions que s’estableixen en el punt següent, i d’acord amb el
que estableix l’article 10 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).
3.2 Seran incompatibles per participar en el concurs:
a) Els membres del Jurat i els seus familiars fins al 3er grau de consanguinitat o afinitat, els
seus associats i els seus col·laboradors habituals.
b) El personal al servei de l’entitat convocant.
c) Les persones que es trobin incloses en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes a l’ordenament jurídic vigent de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual 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. En
especial, els articles 84 i 85 del mateix text legislatiu.
3.3. Cap dels concursants podrà presentar més d’una proposta, ni participar en un altre equip o
UTE, si concorre individualment; ni participar en més d’un equip o UTE participant.
L'incompliment d’aquesta norma donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les
propostes en les quals s’hagués presentat.

3.4. En cap cas el tècnic o l'equip tècnic guanyador, podrà subcontractar més del 50% de l'import
total del contracte.
4. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
La selecció es farà mitjançant concurs a dues voltes. En la primera volta es seleccionaran cinc
concursants, com a màxim, per mitjà d’un concurs de projectes on també es valorarà l’experiència
dels concursants. En la segona volta, els concursants seleccionats desenvoluparan més
detalladament la proposta presentada en primera volta. El Jurat proposarà a l’Ajuntament, si no
declara desert el concurs, que adjudiqui la redacció del Projecte i la seva direcció d’obra al
concursant guanyador de la segona volta.
5. TERMINIS
Els concursants disposaran dels següents terminis per tal de fer efectiva la presentació de la
documentació sol·licitada per a cada fase del concurs:
5.1 Termini de presentació per a la primera volta: fins a les 14.00h del dia 12 de setembre de 2021.
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5.2 Termini de presentació per a la segona volta: 30 dies naturals, a comptar des de la data de la
publicació del resultat de la primera volta al perfil del contractant.
5.3 Termini de presentació del Projecte Bàsic i Executiu i Estudi de Seguretat i Salut amb tota la
documentació requerida per l’Ajuntament especificada a l’Annex 2: 5 mesos des de l’endemà
de la formalització del contracte. Els terminis referents a les diferents fases de la direcció de
l’obra vindran definits pel Projecte Executiu i s’acordaran amb els Serveis Tècnics Municipals.

6. COMPOSICIÓ DEL JURAT
6.1 El Jurat estarà integrat per les següents persones:
-

L’alcalde de l’Ajuntament de Fonollosa, persona en qui delegui o el seu corresponent
suplent, que convocarà i presidirà les sessions del Jurat.

-

Un regidor nomenat per l’Alcalde o el seu corresponent suplent.

-

L’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Fonollosa o el seu corresponent suplent.

-

L’Enginyera municipal de l’Ajuntament de Fonollosa o el seu corresponent suplent.

-

Un arquitecte designat conjuntament pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i per
l’Ajuntament de Fonollosa o el seu corresponent suplent.

-

Un arquitecte designat per la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya o el seu corresponent suplent.

6.2 Actuarà com a secretaria del Jurat, amb veu però sense vot, la secretaria de l’Ajuntament de
Fonollosa, la persona en qui delegui o el seu corresponent suplent.
7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS EN LA PRIMERA VOLTA
Les sol·licituds de participació i la documentació requerida es realitzarà mitjançant la utilització de
mitjans electrònics. Només s’admetran les sol·licituds que es presentin a través de l’eina Sobre
Digital, que es troba en el perfil del contractant.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital
a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça
web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?s
et-locale=ca_ES
Els dubtes i preguntes que sorgeixin durant el període de licitació, caldrà adreçar-los mitjançant un
correu electrònic a la següent adreça fonollosa@fonollosa.cat i posteriorment seran publicades al
perfil del contractant.
Les proposicions es presentaran fins a les 14.00h del dia 12 de setembre, com a màxim, a través
de la plataforma electrònica de contractació pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&req
Phase=Cn&pagingPage=0&idCap=954835
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Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar en DOS SOBRES, que expressaran en el
seu exterior un lema idèntic, sense cap altra indicació que permeti identificar el nom del concursant
i tindran, respectivament, el contingut següent:
• Sobre núm. 1:
▪ Documentació identificativa del concursant, que consistirà en la fitxa de participació,
degudament omplerta i annexada, on s’hi haurà afegit el lema, idèntic a l’expressat a
l’exterior del sobre. La Fitxa de participació seguirà el model descrita l’Annex 1a.
▪ Formulari del DEUC: Formulari normalitzat del Document Europeu Únic de
Contractació degudament omplert a nom de l’empresa o la persona que subscriurà el
contracte.
▪ Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributaria.
▪ Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
▪ Certificat de Col·legiació de l’arquitecte signant.
▪ Documentació amb el recull dels projectes més destacats que hagi redactat pel
concursant segons l’Annex 1b.
• Sobre núm. 2:
▪ Expressió de la idea, en un màxim de quatre suports en format DINA3. En cada un,
hi haurà de constar el lema del projecte, sense cap altra indicació que permeti
identificar el concursant. No es valorarà cap altra documentació de la quina quedi
clarament definida dins d’aquests quatre suports. La vulneració de l’anonimat serà
causa d’exclusió del concurs. Per garantir l’anonimat en la documentació curricular
no hi podrà constar cap informació d’autoria.
8. VALORACIÓ EN LA PRIMERA VOLTA
a. Un cop acabat el termini per a presentar la documentació corresponent a la primera
volta del concurs, el personal de la unitat de contractació accedirà a l’espai d’obertura
de sobres, descarregarà les propostes del sobre núm. 2, que s’hauran hagut d’elaborar
sense fer-hi constar el nom ni cap dada identificativa de l’autoria d’acord amb la LCSP
i amb els plecs, i les farà arribar de manera anònima als membres del jurat, els quals
aixecaran la corresponent Acta, en un acte no obert al públic.
b. El Jurat puntuarà totes les propostes presentades per classificació. Els criteris de
selecció seran els següents:

c.

-

Qualitat arquitectònica de la proposta (criteris definits a l’apartat 2.1 del PPT), de
0 a 40 punts

-

Compliment dels requeriments extrets del procés participatiu i integració de la
proposta amb les preexistències (criteris definits a l’apartat 2.2 del PPT), de 0 a
30 punts

Un cop puntuades totes les propostes del sobre núm. 2 es procedirà a la obertura del
sobre núm. 1, d’acord amb els següents detalls:
▪ S’obrirà el Currículum professional del concursant adjuntat juntament amb
l’ANNEX 1b, (criteris definits a l’apartat 2.3 del PPT), on es valorarà
l’experiència mitjançant 5 projectes com a màxim, realitzats pel concursant que
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▪
▪
▪
▪
▪
9.

siguin de característiques similars a les de l’objecte del present concurs, de 0
a 30 punts.
S’obrirà la Documentació identificativa del concursant (ANNEX 1a).
S’obrirà el Formulari del DEUC.
Es comprovarà el Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència
Tributaria (AEAT).
Es comprovarà el Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social. (SS).
Es comprovarà el Certificat de Col·legiació de l’arquitecte signant (COAC).

PREMIS DE LA PRIMERA VOLTA

Els finalistes escollits a la primera volta seran premiats amb un premi honorífic de 1.000 euros i
seran convidats a la redacció de la proposta més desenvolupada per tal de realitzar la darrera fase
del concurs. L’import d’aquest premi honorífic no serà abonat fins al final del procediment del
concurs de projectes, juntament amb els premis de la segona volta i sempre i quan es participi en
tot el procés de concurs amb objectius competitius.
Els premis concedits quedaran subjectes a les obligacions fiscals i tributàries de conformitat amb
la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial pel guanyador,
que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques) o per l'impost sobre
societats (en el cas d'entitats subjectes a aquest impost).
10. PARTICIPACIÓ EN LA SEGONA VOLTA
10.1. Una vegada publicat el resultat de la primera volta al perfil del contractant, els concursants
seleccionats presentaran les propostes signades per l’autor o autors, mitjançant el sobre núm. 3
de l’eina Sobre Digital, que es troba en el perfil del contractant, en el termini de 30 dies naturals,
des de la data de la publicació del resultat de la primera volta al perfil del contractant.
10.2. La PROPOSTA inclourà la següent documentació:
a) PROPOSTA GRÀFICA: Proposta expressada mitjançant un màxim de dos panells d’una mida
DIN A1 (Contingut lliure: es valorarà l’expressió gràfica per sobre del text)
b) MEMORIA: Memòria justificativa de les solucions de tipus general adoptades. Format màxim
4 DIN A4. (Contingut lliure: amb informació gràfica i/o text màxim de 800 caràcters)
c) PRESSUPOST: Avanç de pressupost amb estimació global per capítols i subcapítols. Amb
desenvolupament dels capítols determinats al punt 2.7 de l’ANNEX 2. Format màxim 2 DIN
A4. (Contingut lliure: amb informació gràfica i/o text màxim de 400 caràcters).
d) PLANIFICACIÓ: Breu memòria explicativa de la compatibilitat de les obres amb l’activitat
docent del centre (del 15 de Juny al 15 de Setembre de forma aproximada). En aquest sentit,
s’hauran de desenvolupar les diferents etapes constructives del calendari previst al termini
d’execució del punt 2.8 l’ANNEX 2. Format màxim 2 DIN A4. (Contingut lliure: amb informació
gràfica i text màxim de 400 caràcters)
Tota la documentació presentada durant la segona volta quedarà en propietat de l’Ajuntament, que
es reserva el dret de la propietat intel·lectual.

Ajuntament de Fonollosa
C/ de l’Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) – Tel 938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat

Els dubtes i preguntes que sorgeixin durant el període de licitació, caldrà adreçar-los mitjançant un
correu electrònic a la següent adreça fonollosa@fonollosa.cat i posteriorment seran publicades al
perfil del contractant.
10.3. Entre els candidats que participin a la segona volta, s’escollirà un únic Projecte guanyador.
El guanyador del concurs serà objecte d’encàrrec de la redacció del Projecte d’obres i posterior
direcció de l’obra de remodelació i ampliació de l’escola municipal de Fonollosa. L’abast de la
contractació, l’especificació de la documentació a redactar i els honoraris tècnics queden definits
al Plec de Prescripcions Tècniques.
11. VEREDICTE EN LA SEGONA VOLTA
A la vista de la documentació presentada pels concursants convidats a la segona volta, el Jurat
valorarà els treballs amb els criteris següents:
-

Definició i desenvolupament de la proposta presentada. 0 a 40 punts

-

Qualitat dels materials, racionalitat dels sistemes constructius i eficiència energètica de la
proposta. 0 a 30 punts

-

Compatibilitat de les obres amb l’activitat docent del centre. 0 a 15 punts

-

Valoració econòmica i proporcionalitat de costos. 0 a 15 punts

Un cop atribuïdes aquestes puntuacions, el jurat designarà quina és la proposta guanyadora així
com la puntuació i classificació per ordre de la resta de propostes presentades en segona volta.
En cas d’empat, el Jurat podrà desempatar valorant les dues propostes de forma comparativa
atribuint un punt a la proposta que objectivament, es consideri millor respecte l’altre.
Finalment, el Jurat aixecarà Acta amb el resultat definitiu i designarà el guanyador del concurs.
Aquest es comunicarà als concursants que hagin participat en la segona volta per mitjà d’anunci
que es publicarà al perfil del contractant.
12. PREMIS DE LA SEGONA VOLTA
En funció de la classificació dels diferents participants a la segona volta, es repartiran els premis
següents:
- Primer premi: 2.500 euros + encàrrec del contracte de serveis objecte del concurs. Serà per
al treball que obtingui la millor puntuació de la valoració del Jurat.
- Premi de la resta de participants de la segona volta: 2.500 euros + la possibilitat d’encàrrec
del contracte de serveis objecte del concurs en cas de desistiment, rebuig o incompliment del
contracte per part del concursant precedent en la classificació.
En el cas que hi hagi un participant que no presenti tota la documentació detallada en el punt 12
d’aquestes bases dins el termini establert, serà desqualificat i quedarà fora de la opció a ser
premiat.
Els premis concedits quedaran subjectes a les obligacions fiscals i tributàries de conformitat amb
la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial pel guanyador,
que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques) o per l'impost sobre
societats (en el cas d'entitats subjectes a aquest impost).

Ajuntament de Fonollosa
C/ de l’Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) – Tel 938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat

13. REDACCIÓ DEL PROJECTE
Tenint en compte el resultat del concurs, l’Ajuntament encarregarà al guanyador del concurs la
redacció del Projecte i la direcció d’obra amb tota la documentació i treballs especificats en aquest
plec de prescripcions tècniques.
En el seu cas, el Projecte haurà de ser redactat i lliurat als Serveis Tècnics Municipals de
l’Ajuntament de Fonollosa, en el termini de 5 mesos.
El tècnic redactor del Projecte estarà subjecte al que disposa l’article 223 del text refós de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
14. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import
total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte, tot d’acord
amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable
del contracte.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP
en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor
del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document privat.
15. DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
D’acord amb l’article 17 de la Llei d’arquitectura, els participants en el Concurs de projectes
cedeixen i transmeten, responsabilitzant-se de l’autoria i originalitat dels treballs, a l’Ajuntament de
Fonollosa, tots els drets sobre el treball presentat, de tal manera que aquest podrà prendre,
reproduir, muntar, editar i, directament o mitjançant tercers, transformar i/o modificar les propostes
presentades al concurs, sense que aquesta cessió pugui suposar cap reclamació o retribució
addicional pels autors i/o directors de la proposta i tampoc per a qualsevol tècnic que hagi participat
en ella.
Tant per a l’exposició com per a la publicació (si n’és el cas) dels treballs presentats a concurs es
farà constar el nom de l’autor o autors, llevat que aquests expressin la seva voluntat de restar en
l’anonimat en cas de no resultar premiats.

16. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de presentar-se en aquest concurs implica, per part dels/de les concursants, el coneixement
i l’acceptació de les Bases i els seus annexos.
El Jurat del concurs interpretarà les Bases i resoldrà les qüestions incidentals que es plantegin.
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Documentació annexa:
-ANNEX 1a: FITXA DE PARTICIPACIÓ
-ANNEX 1b: FITXA ANNEX CURRICULAR
-ANNEX 2: INFORMACIÓ GRÀFICA, PROGRAMA I PREVISIÓ DE COSTOS
-ANNEX 3: RESULTATS OBTINGUTS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
-ANNEX 4: PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE
-ANNEX 5: NORMATIVA URBANÍSTICA
-ANNEX 6: INFORMACIÓ GRÀFICA EDITABLE
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