Número de registre: 2018-06-27 ECAS-07481/2017

Resolució: Serveis de Redacció del projecte bàsic i executiu, assitència tècnica en la direcció d’obra per la construcció d’una
pista poliesportiva coberta i grades situada al complex esportiu municipal de Can Jofresa
Titular: 080ARQUITECTURA SLP
Òrgan Gestor: Servei de Contractació

Exp. ECAS 7481/2017
Dependència d’origen
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídic i Contractació d’Obres

DECRET:
L'alcalde - president de l’Ajuntament de Terrassa, per decret núm. 2018-01-19 ECAS07481/2017 de data 19 de gener de 2018, va aprovar l’expedient de contractació, el Plec
de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores
del contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, i assistència tècnica en la
direcció d’obra per a la construcció d’una posta poliesportiva coberta i grades, situada a la
zona esportiva municipal de Can Jofresa, mitjançant el procediment obert, per tal de
determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb un pressupost de licitació de
cinquanta-vuit mil sis-cents setanta-set euros amb seixanta-nou cèntims (58.677,69 €) (IVA
exclòs) i de setanta-un mil euros (71.000,00€) (IVA inclòs) i un termini d’execució, quant a
la redacció dels documents, de quatre (4) mesos (1 mes per a l’estudi previ i 3 mesos per
al projecte bàsic i d’execució).
Als efectes del que disposa l’article 106 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, no es preveuen
modificacions en aquest contracte.
Una vegada publicats els anuncis d’aquesta licitació al Butlletí Oficial de la Província i al
perfil del contractant i conclòs el procediment de licitació, a partir del dia 23 de febrer de
2018 es va iniciar el procés d’obertura electrònica de les pliques, a través de la plataforma
de contractació VORTALgov. Les empreses que han presentat proposta per a aquest
procediment són les següents:
1.
2.
3.
4.

080ARQUITECTURA, SLP
BASTERRECHEA TEJADA ARQUITECTES SLP
UTE JHONATAN KAHANE + GEMMA BIOSCA
UTE ESTUDI GRV ARQUITECTES, S.L.P.

En l’acta d’obertura del sobre -1-, signada en data 26 de febrer de 2018, la Mesa va
requerir a les UTE JHONATAN KAHANE + GEMMA BIOSCA i UTE ESTUDI GRV
ARQUITECTES, S.L.P. + BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, perquè, d’acord
amb l’article 59.2 del TRLCSP, presentessin novament el compromís per constituir-se
formalment en unió temporal d’empreses en cas de resultar adjudicataris, ja que el
presentat no estava signat electrònicament pels representants de les dues empreses. Dins
de termini, les dues UTE van presentar la documentació.
Totes les empreses participants han declarat ser aptes per contractar amb el sector públic i
tenir la capacitat d’obrar i les condicions de solvència econòmica i financera i tècnica, de
conformitat amb els requisits que s’estableixen en el plec de clàusules administratives
particulars.
En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d’un judici de valor. Així
doncs, la Mesa va admetre totes les ofertes presentades, prèviament a la valoració del
sobre 2 relatiu a les propostes avaluables per criteris automàtics.
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L’obertura del sobre -2 que conté la proposta econòmica va quedar efectivament obert el
dia 26 de març de 2018 a les 11:05:04 hores.
Una vegada desencriptades les ofertes, les propostes corresponents al sobre -2- queden
recollides en el quadre següent:

Proposta econòmica
(sense IVA)

EMPRESES

1. 080ARQUITECTURA, SLP
2. BASTERRECHEA
SLP

TEJADA

38.500,00 €
ARQUITECTES

38.690,00 €

3. UTE JHONATAN KAHANE + GEMMA BIOSCA

42.247,44 €

4. UTE ESTUDI GRV ARQUITECTES, S.L.P

50.000,00 €

Els serveis tècnics van comprovar que cap de les ofertes econòmiques resultés ser una
oferta anormal o desproporcionada, tal i com es detalla en l’informe emès pel 18 d’abril de
2018 relatiu a la valoració global de les ofertes.
De conformitat amb l’article 320 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Mesa de contractació ha
emès la seva acta, de data 18 de maig de 2018, en la qual, una vegada examinat i valorat
l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 18 d’abril de 2018, ha fet seu el
contingut d’aquest informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil
del contractant i en la plataforma Vortal, per unanimitat dels seus membres amb dret a vot.
En conseqüència, per aplicació dels criteris de valoració previstos en el plec de clàusules
administratives particulars i tal i com es detalla en l’informe tècnic, resulta la següent
puntuació global, per ordre decreixent:
PUNTUACIÓ
TOTAL
(100 punts)
100,00

EMPRESES
080ARQUITECTURA, SLP
BASTERRECHEA TEJADA ARQUITECTES SLP

99,05

UTE JHONATAN KAHANE + GEMMA BIOSCA

81,43

UTE ESTUDI GRV ARQUITECTES, S.L.P

43,00

I en conseqüència, de conformitat amb l’article 151.1 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic i a la vista del quadre anterior, en resulta que el licitador que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa en la licitació del contracte de serveis de redacció
del projecte bàsic i executiu, assistència tècnica en la direcció d’obra per a la construcció
d’una pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can
Jofresa és 080ARQUITECTURA, SLP, que proposa un preu de trenta-vuit mil cinc-cents
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euros (38.500,00 €) (IVA exclòs) i de quaranta-sis mil cinc-cents vuitanta-cinc euros
(46.585,00 €) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 34,38% respecte al preu de
licitació, tot en un termini proposat per a l’execució del contracte és de quatre (4) mesos.
Pel que fa a la puntuació, l’empresa 080ARQUITECTURA, SLP ha obtingut, en l’únic criteri
de valoració, l’econòmic, la màxima puntuació de 100, tal i com s’ha detallat en el quadre
de la part expositiva.
A requeriment de l’òrgan de contractació, segons l’art. 151.2, l’empresa ha presentat en
temps i forma la constitució de la garantia definitiva corresponent. Així mateix, ha presentat
el pagament de l’anunci de licitació. Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, des de
l’Ajuntament de Terrassa s’ha comprovat, a través de mitjans electrònics, que aquesta es
troba al corrent.
Prèviament a aquesta adjudicació, tal i com estableix l’art. 146.4 del TRLCSP, l’empresa ha
acreditat la seva personalitat jurídica, la seva aptitud i la no incursió en cap causa de
prohibició per contractar amb l’Administració, així com la concurrència dels requisits de
capacitat i solvència exigits per a poder participar en aquesta licitació.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Així mateix, als efectes de l’article 52 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i a petició de la
Intervenció General, es designa com a responsable del contracte el director de Serveis
d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat
pel Sr. Salvador Navarro Cardona.
La competència per a la contractació d’aquestes obres correspon a l’alcalde - president de
la corporació, segons preveu l’article 53.1 o) del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
DECRETO:
PRIMER.- Adjudicar a la mercantil 080ARQUITECTURA, SLP, el contracte de serveis de
redacció del projecte bàsic i executiu, assistència tècnica en la direcció d’obra per a la
construcció d’una pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva municipal
de Can Jofresa de Terrassa per l'import de trenta-vuit mil cinc-cents euros (38.500,00 €)
(IVA exclòs) i de quaranta-sis mil cinc-cents vuitanta-cinc euros (46.585,00 €) (IVA inclòs) i
un termini d’execució, quant a la redacció del projecte, de quatre (4) mesos (1 mes per a
l’estudi previ i 3 mesos per al projecte bàsic i d’execució).
Pel que fa a la puntuació, l’empresa 080ARQUITECTURA, SLP ha obtingut, en l’únic criteri
de valoració, l’econòmic, la màxima puntuació de 100, tal i com s’ha detallat en el quadre
de la part expositiva.
SEGON.-Carregar l’import de la despesa total de quaranta-sis mil cinc-cents vuitanta-cinc
euros (46.585,00 €) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 5452.34201.61900 del
Pressupost Municipal vigent.
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TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a
l’empresa 080ARQUITECTURA, SLP, adjudicatària del contracte de referència i a la resta
de candidats o licitadors.
QUART.- Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada
(codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat
tramitadora i oficina comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o
l'empresa que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran
a les factures són:
Oficina comptable

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

LA0003834

LA0004470

LA0004470

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través
del punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors
que en el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat
obres per a l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Formalitzar el contracte, d’acord amb l’article 156 del TRLCSP, abans del quinzè
dia hàbil a comptar des del següent al de la recepció de la notificació d’aquesta resolució
pels licitadors i candidats i publicar i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa.
SISÈ.- Designar responsable del contracte el director de Serveis d'Obres i Manteniment de
l'Espai Públic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, càrrec ocupat pel Sr. Salvador Navarro
Cardona, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
SETÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 333 del TRLCSP.
VUITÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Alfredo Vega López
Alcalde-President
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