Núm Expedient:
Tipus:
Assumpte:

15/2021/CONT-E - 57/2021/LICI
LICI - Licitació i execució de contractes
Contracte dels serveis de redacció de la modificació del “Projecte
executiu de Rehabilitació de l’edifici Casino” de Rubí, per afectació
arqueològica i de modificacions no substancials.

Rubí, en la data que consta en l’última de les signatures electròniques de les parts intervinents.

INTERVENEN
D’una banda, el senyor Rafael Güeto Ortiz, regidor delegat de Planificació Territorial i Serveis a les
Empreses, qui actua en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament de Rubí, d’ara
en endavant l’adjudicador.
I de l’altra,

amb número de DNI
i

i domicili

, amb DNI
i domicili
,
ambdós en nom i representació de l’empresa BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES SLP
amb NIF B61927422 i domicili social a la carretera Sant Cugat 63, escala A, 01-04 (08191-Rubí),
d’ara en endavant el contractista.
El senyor José Manuel Colell Voltas, secretari general, que dona fe de la data en que s’ha
formalitzat la signatura electrònica, fent constar que la vigència del contracte serà a partir de la
darrera de les signatures
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN
PRIMER.- En data 30 de juny de 2021, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar l’inici
de l’expedient per a la contractació dels serveis de redacció de la modificació del “Projecte
executiu de Rehabilitació de l’edifici Casino” de Rubí, per afectació arqueològica i de modificacions
no substancials.
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Es va establir, per a adjudicar el mencionat contracte, el procediment negociat sense publicitat de
conformitat amb el que estableix l’article 168.a) 2º i l’article 168.b) 1º de la LCSP, per a una
durada màxima de 3 mesos (90 dies), comptadors a partir del dia següent al de la formalització del
contracte, segons les determinacions contingudes en el plec de clàusules administratives
particulars.
Així mateix es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, que han de regir aquesta contractació.

SEGON.- En data 15 de juliol de 2021, es reuneix la comissió, en sessió de negociació, del
procediment negociat sense publicitat tramitat per adjudicar el contracte dels serveis de redacció
de la modificació del “Projecte executiu de Rehabilitació de l’edifici Casino” de Rubí, per afectació
arqueològica i de modificacions no substancials.
La licitadora BASTERRECHEATEJADA ARQUITECTES SLP no entra a negociar el criteri del preu
(Clàusula 9.a) del PCAP) i manté la seva oferta presentada de 72.150,00 euros (exclòs IVA) com
a definitiva.
La licitadora BASTERRECHEATEJADA ARQUITECTES SLP no entra a negociar el criteri de la
durada màxima del termini d’execució del contracte (Clàusula 9.2 del PCAP), manté com a
definitiva la seva oferta tècnica presentada, i que correspon a una durada d’execució del contracte
de 75 dies.
L’Ajuntament de Rubí accepta l’oferta econòmica, presentada per BASTERRECHEATEJADA
ARQUITECTES SLP, de 72.150,00 euros (sense IVA) així com l’oferta tècnica de durada del
termini d’execució del contracte de 75 dies, les ofertes econòmiques i tècniques abans
esmentades es consideren ofertes definitives.

TERCER.- La coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana de l’Ajuntament de Rubí emet el seu
informe d’adjudicació, en data 19 de juliol de 2021, en el que conclou que l’oferta presentada per
la licitadora és conforme al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i proposa adjudicar el Contracte de redacció de la modificació del
“Projecte executiu de rehabilitació de l’edifici casino” de Rubí, per afectació arqueològica i per
modificacions no substancials a l’empresa BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES SLP, per
un import de 72.150,00 euros més 15.151,50 euros (21% de IVA), que fan un total de 87.301,50
euros, amb una durada del termini d’execució del contracte de 75 dies, i amb les condicions que
consten en la seva oferta:
Calculista d’estructures:
Consultors Engineering Consultancy, SLP.
Especialista en instal·lacions:
Armengol SL.
Especialista en escenotècnia:
Consultores Teatrales SL

, representant de l’empresa MASALA
, representant de l’empresa Font i
, representant de l’emrpesa CTT

QUART.- En data 21 de juliol de 2021 es notifica, a l’empresa BASTERRECHEA-TEJADA
ARQUITECTES SLP, el requeriment previ a l’adjudicació. La mercantil dona resposta al
requeriment, en dates 15 i 23 de juliol 2021, presentant la següent documentació:
I.Ingrés de la garantia definitiva per un import de 3.607,50 euros.
II.Certificat en vigor conforme l’empresa CTT CONSULTORES TÉCNICOS TEATRALES SL amb
NIF B85159788 es troba al corrent de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.
III.Certificat en vigor conforme l’empresa CTT CONSULTORES TÉCNICOS TEATRALES SL amb
NIF B85159788 es troba al corrent de deutes tributaris amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
IV.Certificat en vigor conforme l’empresa CTT CONSULTORES TÉCNICOS TEATRALES SL amb
NIF B85159788 es troba al corrent de les seves obligacions envers la Seguretat Social.
V.Titulació de la persona designada per realitzar les funcions d’especialista en pressupostos,
d’acord amb la clàusula 11 lletra C del PCAP, adscripció de mitjans personals.
VI.Titulació de les persones designades per realitzar les funcions d’Ajudant de redactor (2
persones), d’acord amb la clàusula 11 lletra C del PCAP, adscripció de mitjans personals.
VII.Compromís vinculant de renovar o prorrogar l’assegurança de responsabilitat civil per tal de
garantir el manteniment de la cobertura durant tota l’execució del contracte.
En data 26 de juliol de 2021, s’emeten l’informe favorable de la solvència tècnica del candidat,
signat per la tècnica d’Obra Pública, i l’informe favorable de solvència econòmica financera, signat
per la tècnica del Servei de Contractació.

CINQUÈ.- En data 28 de juliol de 2021, per acord de la Junta de Govern Local, s’acorda adjudicar
el Contracte de redacció de la modificació del “Projecte executiu de rehabilitació de l’edifici casino”
de Rubí, per afectació arqueològica i per modificacions no substancials a l’empresa
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES SLP, per un import de 72.150,00 euros més
15.151,50 euros (21% de IVA), que fan un total de 87.301,50 euros, amb una durada del termini
d’execució del contracte de 75 dies, i amb les condicions que consten en la seva oferta:
Especialista en pressupostos:
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES SLP.
Calculista d’estructures:
Engineering Consultancy, SLP.
Especialista en instal·lacions:

,

de

l’empresa

, de l’empresa MASALA Consultors
, de l’empresa Font i Armengol SL.
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Especialista en escenotècnia:
S.L.
Ajudants de Redactor:
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES SLP.

, de l’emrpesa CTT Consultores Teatrales
, de l’empresa

Per tot això, ambdues parts

ACORDEN
PRIMERA.- Objecte del contracte.

L’ojecte del present contracte són els serveis de redacció de la modificació del “Projecte executiu
de Rehabilitació de l’edifici Casino” de Rubí, per afectació arqueològica i de modificacions no
substancials.
Els treballs a realitzar de redacció de la modificació del projecte es relacionen a la clàusula 2 del
plec de prescripcions tècniques.

SEGONA.- Preu del contracte.
L’import d’adjudicació és de 87.301,50euros(IVA inclòs), desglossat amb el següent detall:
 72.150,00 euros, en concepte de pressupost net.
 15.151,50 euros, en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (21%)

TERCERA.- Règim de pagament
El pagament del preu que resulti es farà prèvia presentació de la factura i una vegada aquesta
sigui conformada pel Responsable del contracte.
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP, La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i l’Ordre
HAP/1650/2015, per la que es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es
regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de
juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General
d’Entrada de Factures Electròniques, el contractista té l’obligació de presentar la factura
electrònica al Registre Electrònic de Factures.
L’enllaç d’accés al Registre Electrònic de Factures municipal és:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:





Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció
Municipal
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Rubí, NIF: P-0818300F

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els
codis corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:




Oficina comptable: L01081846 Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat
Òrgan gestor: L01081846 Ajuntament de Rubí
Unitat tramitadora: L01081846 Ajuntament de Rubí - Centres Gestors

Tot els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.
Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació.
La factura electrònica presentada pel contractista haurà d’incloure el següent concepte: Número
d’operació Definitiu (NOD) que facilitarà l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Rubí abonarà al contractista l’import de la factura dins dels terminis legals
previstos, que es comptaran des de la data de la seva presentació. El pagament de la factura, una
vegada aprovada, és farà mitjançant transferència bancària.

QUARTA.- Garantia definitiva.
El contractista ha presentat, en data 23 de juliol de 2021, justificant de pagament d’haver constituït
la quantitat de 3.607,50 euros en concepte de garantia definitiva, que és l’equivalent al 5% de
l’import d’adjudicació (excloent l'IVA).

CINQUENA- Revisió de preus.
D’acord amb l’establert a l’article 103 de la LCSP el preu d’aquest contracte:
a) No serà objecte de revisió periòdica i predeterminada en tant que es tracta d’un contracte
de serveis i no hi ha inversió a recuperar en un període igual o superior a cinc anys.
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b) No serà objecte de revisió periòdica no predeterminada, ni de revisió no periòdica, perquè
durant la duració del contracte, fins i tot en el supòsit que l’execució de les obres s’estengui més
enllà dels 60 dies, no es preveuen variacions significatives en el cost de la mà d’obra.

SISENA.- Resolució del contracte.
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a
213 de la LCSP i, amb caràcter específic en relació amb el contracte de serveis, pel que estableix
l’article 313 la mateixa LCSP.

SETENA.- Règim de recursos.
Atenent al valor estimat del contracte i d’acord a l’article 44 de la LCSP, les actuacions i decisions
d’aquest contracte no són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. No obstant,
podran ser objecte d’impugnació mitjançant els recursos administratius ordinaris procedents.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a conèixer de les qüestions
litigioses que es suscitin en relació a d’aquest contracte.

VUITENA.- Normativa d’aplicació.


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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 (LCSP).



Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).



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 (RLCSP).



Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.



Els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars de data 14
de gener de 2021 i 15 de gener de 2021 respectivament.

DESENA- Jurisdicció
El contractista es sotmet a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona per a resoldre totes
les incidències que puguin sorgir a conseqüència del compliment d’aquest contracte de naturalesa
administrativa.

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL CONTRACTE
Els següents documents diligenciats formen part del present contracte i es poden descarregar
accedint
a
la
SEU
electrònica
de
l’Ajuntament
de
Rubí
(https://tramits.rubi.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=VALDOCS&l
ang=CA), introduint el Codi Segur de Validació número
:
Document núm. 1 Còpia diligenciada de la proposició (pàgina 1).
Document núm. 2 Còpia diligenciada del plec de prescripcions tècniques (pàgines 2 a 24).
Document núm. 3 Còpia diligenciada del plec de clàusules administratives particulars (pàgines 25
a 65).
Document núm. 4 Còpia diligenciada de la resolució administrativa d’adjudicació (pàgines 66 a
71).
Document núm. 5 Còpia diligenciada de la garantia definitiva (pàgina 72).
Document núm. 6 Còpia diligenciada del DNI del representant de l’empresa adjudicatària (pàgines
73 i 74).
Document núm.7 Còpia diligenciada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals i del rebut de pagament de la prima corresponent (pàgines 75 a 76).

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte electrònicament, que és
trobat conforme per ambdues parts.

El secretari general

El regidor delegat de Planificació Territorial i
Serveis a les empreses

30/07/2021 9:59:53

30/07/2021 10:34:53
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