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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ÀREA:
URBANISME
EXPEDIENT:
2021_692
PROCEDIMENT: APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PCAP I PPT DEL CONCURS DE PROJECTES PER
A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE FONOLLOSA I POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA

Antecedents
1. Vista la necessitat sorgida de dur a terme obres de remodelació i d’ampliació a l’Escola
Municipal de Fonollosa, actuacions que consistiran bàsicament en dotar de noves
instal·lacions a l’edifici així com enderrocar les que es troben en situació de deficiència
alhora que ampliar l’espai de pati i reordenar la zona d’equipaments escolars per tal de
facilitar l’accés al centre.
2. Vist que l’Ajuntament de Fonollosa ha formalitzat un conveni amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a l’execució de les obres de rehabilitació i
d’ampliació de l’Escola Agrupació Sant Jordi.
En virtut d’aquest conveni l’Ajuntament es fa càrrec de la licitació i pagament del projecte,
estudi de seguretat i salut i dels honoraris de direcció.
3. Tenint en compte que l’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni personals per a la
realització del treball objecte de contractació, concretat en la redacció del projecte bàsic i
executiu, redacció de l’estudi de seguretat i salut, i la direcció de l’obra de referència.
4. Vist que, per les característiques de l’objecte del contracte, el procediment més adequat
per a la seva contractació seria el concurs de projectes amb intervenció de jurat i dividit en
dues fases, en concordança amb el que es recull als articles 183 a 187 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en la modalitat de Concurs de Projectes
amb premis o pagaments als participants, de conformitat amb l’article 183.2.b de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

Legislació aplicable
-

-

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.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents).
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
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.

Examinada al documentació obrant a l’expedient i de conformitat amb el fixat per la Disposició
Addicional Segona 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,

RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant el procediment de concurs de projectes
amb intervenció de jurat i dividit en dues fases, i convocar-lo en la modalitat de Concurs de
Projectes amb premis o pagaments als participants per a la redacció del Projecte de Remodelació
i Ampliació de l’Escola Municipal de Fonollosa i posterior direcció d’obra.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
que regiran el present concurs de projectes.
TERCER. Autoritzar, en quantia de CENT ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS (111.256,16€) i DINOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS (19.688,86€) d’IVA, la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de
referència, amb càrrec a l’aplicació 02/3231/62200 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal
d’aquesta Corporació per a l’exercici 2021.
QUART. Publicar l’anunci de lici al perfil del contractant amb el contingut contemplat a l’annex III
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes, per tal que les persones interessades puguin
presentar les proposicions que estimin pertinents en termini comprès des de l’esmentada
publicació fins el dia 12 de setembre de 2021 a les 14:00h.
CINQUÈ. Designar els membres del Jurat i publicar la seva composició al perfil del contractant:
·Eloi Hernàndez i Mosella, Alcalde de l’Ajuntament de Fonollosa, com a President del Jurat.
Suplent: Elisa Carvajal Rojas, Tinenta d’alcalde.
·Nil Buxó Escolà, Regidor d’Educació i Joventut, com a vocal
Suplent: Anna Comellas i Ramírez, 2a Tinenta d’alcalde.
·Jordi Pont i Canudas, Arquitecte Municipal, com a vocal
·Gemma Cucurella i Pinilla, Enginyera Municipal, com a vocal
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·Un arquitecte designat conjuntament pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i per l’Ajuntament
de Fonollosa o el seu corresponent suplent, com a vocal
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-Un arquitecte designat per la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o
el seu corresponent suplent, com a vocal
-Rosa Vilà Pallerola, Secretària interventora de l’Ajuntament de Fonollosa, com a Secretària del
Jurat
Suplent: Carme Rodríguez Sanchez
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