Serveis Generals– Expedient: 2/2019/COHSE

CERTIFICAT DE L’ACORD

SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT, secretària de l'Ajuntament de Molins de Rei.
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Extraordinària d'urgència que es va dur a terme el
dia 29 d'octubre de 2019, va adoptar-se entre altres acords el següent:
Contractació del concurs de projectes amb intervenció de Jurat, amb la finalitat de
seleccionar la millor proposta que, per la seva adequació, qualitat arquitectònica i
viabilitat tècnica, econòmica i constructiva sigui valorada pels membres del Jurat com
la millor i més idònia per a dur a terme la construcció de la residència de 102 places i
centre de dia de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les
Sínies, 7-9

Vist que mitjançant proveïment de l’Alcalde de 20 de desembre de 2017 es va acordar:
“PRIMER.- INCOAR l’expedient administratiu que ha de regir la contractació en relació als
serveis necessaris per iniciar la licitació de la construcció i explotació d’una residència de
gent gran i en concret:

l’estudi previ tècnic econòmic que inclogui
o
l’estudi tècnic de l’edifici
o
l’estudi econòmic de viabilitat del projecte i model de gestió

Redacció de l’avantprojecte de l’obra
SEGON.- ORDENAR la redacció i posterior aprovació del plec de clàusules tècniques i del
plec de clàusules administratives, que regiran aquesta contractació amb els informes
corresponents
SEGON- DESIGNAR al Cap de Negociat de Serveis Generals, que també es responsable
de patrimoni, com a responsable de l’expedient i de coordinar els àmbits implicats en aquest
projecte i que són Regidoria de Patrimoni, Presidència ASP, Regidoria de Serveis Socials,
Regidoria d’Obres i Llicències.”
Atenent al proveïment esmentat, en data 12 de febrer de 2018 es va efectuar la contractació
del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA(CSSC) per a la realització d’un
estudi tècnic-econòmic de viabilitat del projecte de construcció i explotació d’una residència
de gent gran en un terreny municipal situat al carrer de les sinies,13, obviant la sol.licitud de
més pressupostos a altres possibles operadors, atès que l’Ajuntament de Molins de Rei
forma part del CSC i que és tracta d’un ens públic especialitzat en l’àmbit sociosanitari.
El mes de maig de 2018 el CSSC va presentar els estudis contractats, preveient la viabilitat
del projecte amb 102 places residencials i 20 places de centre de dia o diürnes, amb els
termes següents:
“L'Ajuntament de Molins de Rei, amb la finalitat de completar el dispositiu sanitari,
sociosanitari i social en l'àmbit d'influència de la població, ha decidit promoure un complex
assistencial proveïdor de serveis per a la gent gran (residencials i diürns).
Amb aquest objectiu, el projecte que es presenta tè com a trets característics els següents:
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• 102 places de residència.
Entenent per serveis de residència assistida els adreçats a persones grans que no tenen un
grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària i que necessiten atenció
en un entorn compensatori de la Ilar, en el marc d'un ambient residencial personalitzat i
adaptat a les necessitats de la persona usuària per afavorir la recuperació i el manteniment
del màxim grau d'autonomia personal i social.
• 20 places de centre de dia.
Entenent per centre de dia aquell centre que ofereix els serveis d'acolliment diüm i
d'assistència a l'activitat de la vida diària per a persones grans en situació de dependència.
Aquests serveis es poden prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en
els espais assistencials generals i en el programa funcional d'activitats diürnes de la
residència. Els destinataris són persones grans que necessiten organització,
acompanyament i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que
veuen completada la seva atenció en el seu entorn social familiar.
La iniciativa presentada és destinada a cobrir necessitats objectives que existeixen
actualment i que possiblement s'incrementaran encara més en un futur pròxim.”
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 804 de 26 d’abril de 2019 es va aprovar l’encàrrec de
prestació de l’assessorament jurídic, tècnic i administratiu en la preparació de les bases del
concurs de projectes amb l’objectiu de formalitzar un contracte de serveis per a la redacció
del projecte bàsic, executiu i direcció d’obres de la nova Llar d’Avis per part l’Ajuntament de
Molins de Rei al Consorci de Salut i Social de Catalunya,SA(CSCSA), per un import total de
18.000 € (Iva no subjecte), atesa la rel.levància de la nova residència.
Mitjançant Decret d’Alcaldia 1450 de 2 d’agost de 2019 es va aprovar l’addenda de
l’encàrrec de mitjà propi subscrit en data 23 de maig de 2019 entre l’Ajuntament de Molins
de Rei i el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA per la qual el Consorci
també hauria de dur a terme totes les tasques jurídiques i administratives necessàries per a
la tramitació del concurs de projectes de la nova Llar d’Avis, així com l’ampliació de la
vigència de l’encàrrec per tal de preveure que sigui d’una durada de 12 mesos, però que en
tot cas finalitzaria amb l’adjudicació del concurs de projectes, per un import total de 4.500 €
(Iva no subjecte).
Atenent als antecedents esmentats, durant els mesos de juliol, agost i setembre es van dur a
terme reunions tècniques i jurídiques per configurar les bases que tenen per objecte establir
la regulació de les condicions jurídiques que regiran el concurs de projectes amb intervenció
de Jurat, amb la finalitat de seleccionar la millor proposta que, per la seva adequació,
qualitat arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i constructiva sigui valorada pels
membres del Jurat com la millor i més idònia per a dur a terme la construcció de la
residència de 102 places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei.
Finalment han estat redactats i validats de forma conjunta entre el CSSC i els tècnics
municipals tant el plec de clàusules administratives (bases que han de regir el concurs) com
el plec d prescripcions tècniques particulars que han de regir el concurs de projectes, de fet
les bases administratives particulars han estat signades per l’assessora jurídica i el
responsable de serveis generals en data 16 de setembre de 2019 i el plec tècnic per
l’arquitecte de l’oficina tècnica en data 18 de setembre de 2019.
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Vist l’informe del responsable de serveis generals de data 16 de setembre de 2019 en la
qual s’informa sobre la contractació del concurs de projectes i sobre les bases de dit concurs
i les seves característiques.
Atès que la despesa derivada d'aquesta contractació de 8.160 €, IVA inclòs, que inclou els
premis dels participants a la segona fase i les dietes dels tres membres del Jurat no
designats per l’Ajuntament, serà a càrrec de l'aplicació pressupostària 2050/231301/62900
Despeses preliminars d'inversions nova Llar d'Avis del pressupost 2019, havent-se efectuat
el document comptable de Reserva de crèdit (RC) número 12019000030892 en data 16 de
setembre de 2019.
Tot i això el valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment
d’adjudicació i la publicitat, és de 579.022 euros import que no inclou l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Als efectes del seu càlcul s’ha tingut en compte l’article 101 i 183.4 de la LCSP.
El valor estimat inclou el càlcul dels premis que s’abonaran als participants del concurs, així
com el pressupost base de licitació de la ulterior contractació que realitzarà el concessionari
de la residència, i que inclou dels treballs de redacció del projecte bàsic i executiu, així com
prestació dels serveis de Direcció Facultativa de l’obra, segons els desglossament que
consta a l’annex B del plec de prescripcions tècniques.
Atès l'informe de l'Interventor accidental de data 8 d’octubre de 2019,
Atès l'informe de la Secretària de data 25 de setembre de 2019.
Vist els arts. 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), que estableixen que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de
prescripcions tècniques s'aprovaran amb anterioritat a l'autorització de la despesa o
conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de no existir aquesta,
abans de la seva adjudicació.
Vist els article 156 i següents que regulen el procediment obert, on es regula també els
contractes subjectes a regulació harmonitzada i l’article 183.4 estableix que es consideren
subjectes a regulació harmonitzada els concursos de projectes el valor estimat dels quals
sigui igual o superior als topalls fixats en les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 22 en
funció de l’òrgan que efectuï la convocatòria.
Vist que el topall que hi ha establert a l’article 22.b) és de 221.000 € i vist que la present
licitació té un valor estimat del contracte de 579.022 euros iva exclòs, és pel el present
contracte de serveis està sotmès a regulació harmonitzada.
Atès que el concurs de projectes amb intervenció de Jurat, organitzat en el marc d’un
procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis, es tramitarà en els termes establerts
als articles 183 i següents de la LCSP, i el previst a la Llei 12/2017, de 8 de juliol,
d’arquitectura, de conformitat amb el seu article 18. En tot allò no previst en aquestes Bases
i en els articles de la LCSP que regulen el concurs de projectes, s’estarà a allò establert a la
LCSP per al procediment restringit (articles 160 a 165 de dita norma)
Atès que l'aprovació de l'expedient de contractació comporta la del plec de clàusules
administratives particulars i la del plec de prescripcions tècniques que han de regir el
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contracte, en virtut d'allò establert en l'art. 116 del LCSP.
Vist l'art. 122.5 i 7, la Disposició addicional tercera, apartats 3 i 8 de la LCSP i l'art.50 bis.3
de la Llei 26/2010 de 3 d'agost de Règim jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya, introduït per l'apartat 3 de l'article 18 de la llei 16/2015 de 21 de
juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica que estableixen que en la
normativa de contractació local per l'aprovació del plec de clàusules administratives
particulars i l'expedient de contractació es requereix la fiscalització de l'òrgan interventor de
l'entitat local i que és preceptiu l'informe previ del servei jurídic que es correspon amb el
secretari de la corporació.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'art. 23è de les Bases d'Execució del
Pressupost 2019, l'art. 53.1 o) del DL 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya i la DA 2a de la LCSP, la competència per
portar a terme la contractació correspon a l'Alcalde i en conseqüència també per a aprovar
l'expedient de contractació i l'obertura del procediment d'adjudicació conforme l'art. 117
d'aquesta mateixa llei.
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia número 1187 de 26 de juny de 2019 l’Alcalde va
delegar a la Junta de Govern:
“- Les contractacions administratives i les concessions de serveis públics, qualsevol que
sigui el procediment i la forma escollida per a la licitació, d'un valor estimat del contracte
superior a 221.000.- €, observant els procediments i les formes en cada cas aplicables
d'acord amb la llei, sense que els contractes superin els límits de la competència que la llei
atribueix a l'alcalde. La competència delegada comporta l'atribució a la Junta de Govern
Local de les facultats d'aprovació dels projectes, de l'expedient de contractació amb
l'aprovació de la despesa, dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques, de les adjudicacions i de l'exercici de totes les facultats que la legislació atribueix
a l'òrgan de contractació quant a la interpretació, inspecció, modificació i resolució del
contracte.”
Atès l’informe proposta signada pel Responsable de serveis generals en data 8 d’octubre
2019, amb l’informe favorable de serveis jurídics de la mateixa data i informe favorable de
l’interventor també de la data anteriorment esmentada.
Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de Govern
Local acorda per unanimitat:
Primer.-APROVAR l'expedient de contractació del concurs de projectes amb intervenció de
Jurat, amb la finalitat de seleccionar la millor proposta que, per la seva adequació, qualitat
arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i constructiva sigui valorada pels membres del
Jurat com la millor i més idònia per a dur a terme la construcció de la residència de 102
places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les
Sínies, 7-9, amb un valor estimat del contracte de 579.022 IVA exclòs.
Segon.-APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que haurà de regir la
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit
ordinari, de la contractació del concurs de projectes amb intervenció de jurat.
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Tercer.- APROVAR la despesa que comporta aquest concurs de projectes amb intervenció
de Jurat per import de 8.160 €, amb càrrec de l'aplicació pressupostària 2050/231301/62900
Despeses preliminars d'inversions nova Llar d'Avis del pressupost 2019.
Quart.-CONVOCAR la licitació per del concurs de projectes amb intervenció de Jurat,
mitjançant procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari, amb un pressupost base de
licitació de 8.160 €, IVA inclòs.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l'anterior acord, mitjançant anunci en el perfil del contractant
de la corporació, als efectes de presentació de proposicions per a les empreses
interessades, durant el termini de 35 (trenta-cinc) dies naturals, comptadors, des de
l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació del contracte en el Perfil del contractant.
Sisè.- PRACTICAR en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d'Intervenció, a l'Oficina Tècnica i Obres
Públiques, al Departament de Serveis Jurídics i de Serveis Generals
I perquè així consti i doni lloc als efectes corresponents, expedeixo aquesta certificació,
amb l’advertiment a què fa referència l’art. 206 del ROF, amb el vist-i-plau del Sr.Alcalde de
Molins de Rei, el dia 29 d'octubre de 2019.
En dono fe
CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt

Xavi Paz Penche

Document signat electrònicament

La Secretària ha pres coneixement d'aquesta resolució
per a ser incorporada en el llibre corresponent en la
data de signatura de qui l'ha dictada
29/10/2019 10:33:43
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L'Alcalde

29/10/2019 17:59:34

152 de data 29/10/2019

