Servei Jurídico-Administratiu

DECRET

Procediment restringit amb concurs de projectes amb intervenció de jurat.
Veredicte i resolució del concurs de projectes per a la selecció d’una proposta
amb caràcter d’avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament
de Calaf (Lot 1). (Exp. 2021/1324)
FETS
1. Per decret núm. 1183, de 16 de febrer de 2021, del president delegat de l’Àrea
d’infraestructures i Espais Naturals s’aprovà l’expedient del concurs de projectes
amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta amb caràcter
d’avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per als Ajuntaments de Calaf i
Gelida ( 2 Lots), promogut pel Servei d’Equipaments i Espai Públic, que ha de regir la
contractació del referit concurs, amb un pressupost , per al Lot 1 (Ajuntament de Calaf)
de vint-i-set mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb noranta-cinc cèntims
(27.685,95 €), IVA exclòs, i amb el 21% d’IVA, de cinc mil vuit-cents catorze euros
amb cinc cèntims (5.814,05 €), resultant un import total de trenta-tres mil cinc-cents
euros (33.500,00 €), .
Pressupost redacció
avantprojecte (IVA exclòs)

Import IVA

Import
(IVA inclòs)

27.685,95 €

5.814,05 €

33.500,00 €

Els 4 participants que resultin seleccionats en la segona fase del concurs de projectes i
que no resultin adjudicataris rebran una prima de participació o indemnització de tres
mil cinc-cents euros (3.500,00 €), IVA inclòs, sumant un total de catorce mil euros
(14.000,00 €), IVA inclòs, per aquest concepte, amb el següent detall:
Import total indemnitzacions
(IVA exclòs)

Import IVA

11.570,25 €

2.429,75 €

Import
(IVA inclòs)
14.000,00

Per tant, resulta una despesa total per un import de quaranta-set mil cinc-cents euros
(47.500,00 €), IVA inclòs.
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2. Pel que fa al Lot 1 Calaf, en data 8 de març de 2021 es va publicar la convocatòria
del concurs de projectes amb intervenció de jurat al Perfil de Contractant, finalitzant el
termini de presentació de les ofertes el 6 d’abril de 2021. Així mateix, en data 2 de març
de 2021 es va publicar l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea.
3. Es va procedir a l’obertura del sobre A (documentació administrativa)
corresponent a la sol·licitud de participació dels següents sol·licitants, respecte al
Lot 1:
EMPRESES
1 GLÒRIA PIFERRER CABEZAS
2 PERE PUIG ARQUITECTE, SLP
3 TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002, SLP
4 ESTUDI FEM ARQUITECTURA
5 ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES, SCP
6 UTE ALBERT AREGALL – MARC GISPERT
7 MANUEL VAZQUEZ MOUIÑO
8 MIGUEL MAS ARQUITECTES, SLP
9 UTE CASADEVALL-CASADEVALL-SAYERAS
4 El 19 d’abril de 2021 es van enviar els requeriments d’esmena a les empreses que
els mancava algun tipus de documentació. Totes les empreses van esmenar en temps
i forma i, per tant, tots els sol·licitants presentats van ser admesos a prendre part en el
present concurs.
5. En data 28 d’abril de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre núm. B.1 que
conté la documentació tècnica, relativa als criteris d’adjudicació, i el LEMA dels
candidats. Tots els documents a incloure en aquest sobre havien d’estar identificats
amb LEMA de cada equip concursant i una adreça de correu electrònic confeccionada
amb el LEMA i que no revelés (directa o indirectament) la identitat dels l’equips
participants. Finalment van presentar el sobre B amb el LEMA tots els sol·licitants que
van presentar el sobre A.
6. El 12 de maig de 2021 el jurat que intervé en el concurs es reuní per a la
finalització de les tasques d’estudi, anàlisi i valoració de les propostes tècniques
presentades en la fase 1 del concurs de projectes de referència, per tal de seleccionar,
tal i com prescriu el plec de bases, 5 candidats que passaran a la seguent fase del
concurs.
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7. Un cop revisades les puntuacions pel jurat, es donà el resultat per cada una de les
propostes presentades, d’acord amb l’acta del jurat de data 12 de maig de 2021, que
s’adjunta com a annex al present decret, resultant seleccionats els lemes 2, 5, 7, 8 i 9.
8. En data 4 de juny de 2021 es requerí als candidats seleccionats que presentessin
davant l’òrgan gestor, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la
recepció del requeriment, la documentació establerta a la clàusula 2.5 del plec de
bases regulador del concurs. L’1 de juliol 2021 es va fer un segon requeriment de
documentació tècnica i econòmica a tots els lemas finalistes. Finalment, tots els
candidats presentaren correctament la documentació requerida relativa a la solvència
econòmica i tècnica. En data 14 de juliol de 2021 el Servei d’Equipaments i Espai
Públic emeté informes favorables de solvència de tots els candidats.
9. Per decret núm. 8435, de 23 de juliol de 2021, del president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals s’aprovà la selecció, de conformitat amb el
veredicte emès en data 12 de maig de 2021 pel jurat, dels següents cinc equips que
havien de presentar proposta amb caràcter d’avantprojecte de la biblioteca i arxiu
municipal per a l’ Ajuntament de Calaf (Lot 1):






LEMA 8 LLEGINT ENTRE VOLTES I ARBRES
LEMA 5 PATI IMPLUVIUM
LEMA 2 PORTALADA
LEMA 7 KM0
LEMA 9 MUNKEGAARD

10. El 27 de juliol de 2021 es comunicà als cinc equips el termini per presentar les
propostes, el qual finalitzà el 23 de setembre de 2021.
11. El 29 de setembre de 2021 es reuní el jurat per realitzar l’obertura del sobre C
(que contenia les propostes tècniques) dels 5 LEMES seleccionats per al Lot 1. El 13
d’octubre de 2021 es reuní el Jurat per deliberar sobre les propostes presentades i
decidir els 4 lemes finalistes i el guanyador. La puntuació va ser la següent, la qual
quedà recollida en l’acta de la mateixa data, que s’adjunta a la present resolució:
LEMA

Criteri 2

Criteri 3

Criteri 4

TOTAL

35

18

20

13

86

26

15

14

12

67

PORTALADA

23

10

13

11

57

KM0

23

9

10

9

51

MUNKEGAARD

19

8

11

10

48

LLEGINT ENTRE
VOLTES I ARBRES
PATI.IMPLUVIUM

Criteri 1
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12. El 27 d’octubre de 2021 es reuní el Jurat per fer públic el veredicte, i es va
considerar guanyadora del concurs la proposta presentada sota el lema LLEGINT
ENTRE VOLTES I ARBRES i les 4 finalistes. A continuació, es procedí a l’obertura
dels sobres B.2 (lema), que oferiren el resultat següent, d’acord amb l’acta de la
mateixa data:
LEMA

NOM PARTICIPANT

LLEGINT ENTRE
VOLTES I ARBRES
PATI.IMPLUVIUM
PORTALADA
KM0
MUNKEGAARD

UTE: CASADEVALL – CASADEVALL - SAYERAS
UTE: ALBERT AREGALL – MARC GISPERT
ESTUDI FEM ARQUITECTURA, SLP
TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002, SLP
ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES, SCP

13. D’acord amb el decret núm. 1183, de 16 de febrer de 2021, l’import de trenta-tres
mil cinc-cents euros (33.500,00 €), IVA inclòs, correspon a la redacció de
l’avantprojecte, que li serà adjudicat al guanyador del concurs i, els 4 participants que
resultin seleccionats en la segona fase del concurs de projectes, i que no resultin
adjudicataris, rebran una prima de participació o indemnització de tres mil cinc-cents
euros (3.500,00 €), IVA inclòs, cadascun, sumant un total de 14.000,00 €, IVA inclòs.
La despesa total aprovada per aquest expedient és de quaranta-set mil cinc-cents
euros (47.500,00 €), IVA inclòs.
16. El 4 de novembre de 2021 es requerí a la UTE CASADEVALL-CASADEVALLSAYERAS perquè presentés la documentació que acredités la representació i les
facultats de la UTE, així com la constitució de la garantia prevista a la clàusula 4.5) del
plec de bases del concurs.
17. La referida UTE presentà la documentació requerida i sol·licità -mitjançant escrit
de data 17 de novembre de 2021- que l’import de la garantia definitiva de
1.384,30 EUR li sigui retingut en el preu a satisfer per l’administració referit al primer
pagament que se li hagi d’abonar.
18. D’acord amb l’apartat quart de la part resolutiva de l’esmentat decret núm. 1183,
de 16 de febrer de 2021, la despesa pluriennal derivada d’aquest procediment de
quaranta-set mil cinc-cents euros (47.500,00 €), IVA inclòs, es va fer efectiva amb
càrrec a l’aplicació pressupostària dels exercicis següents:
Exercici
2021
2021
2022

Import (IVA inclòs)
5.000,00 €
14.000,00 €
28.500,00 €

Orgànic
50200
50200
50200

Programa
15000
15000
15000
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Aquesta despesa resta condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el
pressupost de l’exercici 2022.
FONAMENTS DE DRET
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la LCSP i la Llei
Arquitectura.
2. La selecció d’una proposta arquitectònica per a la biblioteca i arxiu municipal
per a l’Ajuntament de Calaf – Lot 1, amb caràcter d’avantprojecte, es tramitarà de
forma ordinària i està subjecte a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant
procediment restringit amb concurs de projectes amb intervenció de jurat en virtut
d’allò que estableixen els articles 145,146,156 a 158, 160 a 165, 183 següents i
concordants de la LCSP, i la Llei d’Arquitectura.
3. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquesta resolució en el president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, en virtut del que disposa l'apartat 4.2.1.a.1) de la
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la
Presidència núm. 14600, de 16 de desembre de 2019, publicada en el BOPB el
19.12.2019, modificat per decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril,
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021 i num
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- ADJUDICAR el concurs per a la redacció d’avantprojecte per a la biblioteca i
arxiu municipal per a l’Ajuntament de Calaf – Lot 1, de conformitat amb el veredicte
emès el 13 d’octubre de 2021 i fet públic en data 27 d’aoctubre de 2021 pel jurat que
intervé en el concurs, al lema LLEGINT ENTRE VOLTES I ARBRES ,corresponent a la
UTE CASADEVALL-CASADEVALL-SAYERAS, unió temporal de empreses Llei
18/1982, de 26 de maig, amb NIF U67773861, i ESTABLIR que rebrà l’import de cinc
mil euros (5.000,00 EUR), IVA inclòs, aquest any 2021, d’acord amb la clàusula 4.3)
del plec de bases del concurs, i la resta d’import, de vint-i-vuit mil cinc-cents euros
(28.500,00 €), IVA inclòs, l’any 2022 al lliurament final de l’encàrrec.
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Segon.- DECLARAR com a finalistes els candidats seleccionats amb els lemes i els
noms següents:
LEMA

NOM PARTICIPANT

NIF

PATI.IMPLUVIUM

UTE: ALBERT AREGALL – MARC GISPERT

*****

PORTALADA

ESTUDI FEM ARQUITECTURA, SLP
TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002,
SLP
ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES, SCP

B65498289

KM0
MUNKEGAARD

B35448125
J58516873

* NIF del representant de la UTE
Tercer.- DISPOSAR la despesa pluriennal de trenta-tres mil cinc-cents euros
(33.500 EUR), IVA inclòs, per a l’empresa declarada com adjudicatària del concurs de
projectes, i una indemnització de tres mil cinc-cents euros (3.500,00 EUR), IVA
inclòs, per a cadascun dels quatre participants declarats com a finalistes, el que fa un
total de quaranta-set mil cinc-cents euros (47.500,00 €), IVA inclòs, de conformitat
amb l’exposat a la part expositiva de la present resolució, i amb el detall següent:
Exercici

Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2021

5.000,00 €

50200

15000

22780

2021

3.500,00 €

50200

15000

22780

2021

3.500,00 €

50200

15000

22780

2021

3.500,00 €

50200

15000

22780

2021

3.500,00 €

50200

15000

22780

2022

28.500,00 €

50200

15000

22780

Aquesta despesa resta condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el
pressupost de l’exercici 2022.
Quart.- PUBLICAR el resultat del concurs en el DOUE i en el Perfil de Contractant.
Cinquè.- COMUNICAR a la UTE adjudicatària que la garantia definitiva d’import
1.384,30 EUR, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs,
s’instrumentarà mitjançant retenció en el preu a satisfer per l’administració referit al
primer pagament que se li hagi d’abonar.
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Sisè.- COMUNICAR a la UTE adjudicatària que aquesta contractació està subjecta a
recurs especial, per la qual cosa haurà de formalitzar el contracte de l’avantprojecte
quan sigui requerida, en el benentès que la dita formalització no es produirà abans del
transcurs dels 15 hàbils següents a la remissió de la notificació de la present resolució.
Setè.- NOTIFICAR la present resolució als participants que han pres part en el
procediment i a l’Ajuntament de Calaf.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL

2021/0001324

Promotor

Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.

Tramitador
Codi classificació

Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
D0506SE02 Serveis restringit

Títol

Decret contractació resolució concurs avantprojecte biblioteca Calaf
Procediment restringit amb concurs de projectes amb intervenció de jurat.
Veredicte i resolució del concurs de projectes per a la selecció d'una proposta
amb caràcter d'avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a
l'Ajuntament de Calaf (Lot 1)

Objecte

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

ARRIOLA & FIOL ARQT. - J58516873
UTE CASADEVALL-CASADEVALL-SAYERAS - U67773861
ESTUDI FEM ARQUITECTURA, SLP - B65498289
TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002, - B35448125
AREGALL GONZALEZ, ALBERT - 33941886G
2103005033 - 47.500,00€ IVA inclòs

Altres serveis

CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ser. Jurídico-Administratiu
Intervenció General
Ser. Equipaments i Espai Públic

Ref. Interna

SSC/MP 25555

Acte de referència

D 1183/2021

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Joan Closa Pujabet (SIG)
Promotor
Coordinador/a
Montserrat Tordera Vigas (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
01/12/2021, 10:44

Proposa

01/12/2021, 17:33

Intervenció General

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Resol

02/12/2021, 13:22

Josep Abella Albiñana (SIG)

President/a delegat/da d'ÀreaPere Pons Vendrell (TCAT)
Secretària General

Petra Mahillo Garcia (TCAT)

02/12/2021, 23:18

Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018
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