R/N: SCS/CP00027 SCS-2021-342

Resolució d’aprovació de l’expedient, amb tramitació d’urgència.
Expedient

SCS-2021-342

Unitat
promotora

Divisió d’Inversions i Patrimoni

Procediment

Obert

Modalitat

Import base €

2

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

40.108.824,70

-

-

Pressupost licitació

40.108.824,70

8.422.853,18

48.531.677,88

Termini d'execució

1

Mixt – Obres (art.18 LCSP)

Tipus

Serveis de redacció del projecte, bàsic i executiu, de direcció d’obra i
execució de les obres de construcció dels edificis polivalents realitzats amb
procediments industrialitzats i amb metodologia Lean a l'Hospital de
Granollers (lot 1) i a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (lot 2).

Objecte

Nº lot

Contracte Públic

30 setmanes (lot 1) / 26 setmanes (lot 2)

Anualitats

Import
base €

2021

26.867.311,45

2021

13.241.513,25

Descripció
Redacció del Projecte, bàsic i
executiu, direcció d’obra i
execució de les obres de
construcció dels edificis
polivalents realitzats amb
procediments industrialitzats i
amb metodologia Lean a
l'Hospital de Granollers
Redacció del Projecte, bàsic i
executiu, direcció d’obra i
execució de les obres de
construcció dels edificis
polivalents realitzats amb
procediments industrialitzats i
amb metodologia Lean a
l'Hospital al Parc Taulí de
Sabadell

IVA €
N8-IVA suportat no
deduïble 21%
N8-IVA suportat no
deduïble 21%

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

510069

D/610000101/4121/0000

510069

D/610000101/4121/0000

Import
total €

Valor
estimat €

Termini
execució

26.867.311,45

5.642.135,40 32.509.446,85 26.867.311,45 30 setmanes

13.241.513,25

2.780.717,78 16.022.231,03 13.241.513,25 26 setmanes
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Vista

la

resolució

d'inici

de

l'expedient,

de

data

16

de

febrer

de

2021.

Atesos els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques redactats
per a regular aquesta contractació.
Vist l'informe fiscal emès per la Intervenció Delegada del CatSalut, en data 8 de març de 2021.
D'acord amb el que estableixen els articles 117 i 326 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 ús de les facultats que em confereix l'article 17.1.f de la Llei,15/1990, de 9 de juliol,
d'ordenació sanitària de Catalunya.

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació dels Serveis de redacció del projecte, bàsic i executiu,
direcció d’obra i execució de les obres de construcció dels edificis polivalents realitzats amb
procediments industrialitzats i amb metodologia Lean a l'Hospital de Granollers (lot 1) i a
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (lot 2) i la despesa per un import total de 48.531.677,88 €,
(40.108.824,70 € de base imposable i 8.422.853,18,€ d’IVA).
2. Aprovar els plecs de clàusules i de prescripcions tècniques.
3. Autoritzar l’obertura de la fase d'adjudicació de l'expedient que serà tramitada per la Mesa
de contractació, constituïda pels membres següents:
Presidenta: Montserrat Vintró i Feliu, Gerent Econòmica
Suplent: Núria Umbert Costa, Cap de la Unitat de Contractacions
Vocal 1: Gabriela Martinez Velez, Arquitecta de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
Suplent: Rafael Delgado Romero, Arquitecte de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
Vocal 2: Ismael Dominguez Pinilla, Enginyer de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
Suplent: Beatriu Gimeno Riera, Arquitecta de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
Representant de l’Assessoria Jurídica del CatSalut: Sandra Pallarès Albaladejo
Suplent: Ernest Alemany Selle
Representant de la Intervenció Delegada al CatSalut: Josep Miquel Oliva Mestre
Suplent: Francisco Javier Pueyo Mur
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Actuarà com a secretari de la Mesa de contractacions Marc Recasens Izquierdo, amb
veu però sense vot, Tècnic de la Unitat de Contractacions i com a suplent Adrià
Claramunt Nuñez, Tècnic de la Unitat de Contractació.

Adrià Comella i Carnicé
Director

3/3

