Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i
Govern Obert
Secció de Contractació d’Obres
Exp. ECAS_11681/2021

CONTRACTE

OBJECTE

Serveis de Direcció d’obra, el Control de qualitat i la
Coordinació de Seguretat i Salut de les obres
definides en la fase 1 (lot 1) del “Projecte Executiu
del Parc de la República de Terrassa al barri de Sant
Pere Nord (Districte 6)”

EXPEDIENT

ECAS 11681/2021

PROCEDIMENT

Procediment obert simplificat

IMPORT SENSE IVA Trenta mil tres-cents setanta-cinc euros (30.375,00 €)

TERMINI

Els contractes de serveis que tinguin per objecte la
direcció d’obra o la gestió integrada de projectes o
la coordinació de seguretat i salut tindran una
termini igual al del contracte d’obres al que estan
vinculats més el termini estimat per a procedir a la
liquidació de les obres. En aquest cas, el termini
d’execució de les obres és de deu (10) mesos, més
el període de la garantia.
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REUNITS

D’una part a la Sr. ISAAC ALBERT AGUT, tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals
i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa, qui actua en nom i representació d’aquesta
Corporació.
D’una altra part, la Sra. ANNA FEU JORDANA, major d’edat, amb domicili a Solsona
(Lleida) i amb document nacional d’identitat núm. 52.308.268-N, obrant en nom i
representació de l’empresa FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. – JORDI CARRERAS
GÜELL, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE), Llei 18/1982, amb NIF U09762741,
domiciliada a Solsona (Lleida), carrer Dominics núm. 9 que va ser constituïda com a unió
temporal d'empreses mitjançant escriptura autoritzada pel notari de l’Il·lustre Col·legi de
Catalunya, la Sra. Roser Berenguer Sabaté, en data 17 de gener de 2022, número 22 del
seu protocol.
I reconeixent-se, ambdues parts, en les representacions que ostenten, amb competència i
capacitat legal suficient i necessària per a la formalització d’aquest contracte, exposen

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de
Terrassa, mitjançant la resolució núm. 2021-08-06 ECAS-11681/2021 de data 6 d’agost
de 2021, va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars reguladores del contracte dels serveis de Direcció d’obra, el Control de qualitat
i la Coordinació de seguretat i salut de les obres de la fase 1 (lot 1) del Projecte Executiu
del Parc de la República de Terrassa al barri de Sant Pere Nord (Districte 6), mitjançant el
procediment obert, per tal de determinar la millor oferta, amb un pressupost de licitació de
quaranta mil cinc-cents euros (40.500,00 €) (IVA exclòs) i de quaranta-nou mil cinc euros
(49.005,00 €) (IVA inclòs).i (IVA inclòs).
Els contractes de serveis que tinguin per objecte la direcció d’obra o la gestió integrada
de projectes o la coordinació de seguretat i salut tindran una termini igual al del contracte
d’obres al que estan vinculats més el termini estimat per a procedir a la liquidació de les
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obres. En aquest cas, el termini d’execució de les obres és de deu (10) mesos, més el
període de la garantia.
D’acord amb el que disposen els articles 203 i 204 de la LCSP, es preveu la modificació
del contracte, per un import màxim de dos mil set-cents quaranta-cinc euros amb noranta
cèntims (2.745,90 €), en les condicions detallades en la clàusula 35.1 del PCAP. Amb
aquestes previsions, el valor total estimat del contracte és de quaranta-tres mil dos-cents
quaranta-cinc euros amb noranta cèntims (43.245,90 €) (sense IVA).
II.- El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de
Terrassa, mitjançant resolució núm. 2022-03-03 ECAS-11681/2021 de data 3 de març de
2022 ha disposat el següent:
"L'Ajuntament de Terrassa, en data 7 de maig de 2021 va aprovar inicialment el "Projecte del Parc
de la República de Terrassa al barri de Sant Pere Nord (Districte 6)", amb un pressupost
d'execució per contracte de tres milions vuit-cents nou mil cinc-cents quatre euros amb tretze
cèntims (3.809.504,13 €) (sense IVA) i quatre milions sis-cents nou mil cinc-cents euros
(4.609.500,00 €) (amb IVA), després d'haver avaluat l'informe favorable de les tècniques
municipals del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana 15 d'abril de 2021 per a la
seva aprovació. Transcorregut el període d'exposició pública no hi ha hagut al·legacions, per tant,
l'aprovació del projecte va esdevenir definitiva, en data 9 de juliol de 2021.
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, els serveis tècnics municipals van emetre informe de data 1 de juliol de 2021 en el que
justifiquen la necessitat de realitzar la contractació dels serveis de Direcció d’obra, Control de
qualitat i Coordinació de seguretat i salut de les obres de la fase 1 del ″Projecte Executiu del Parc
de la República de Terrassa, situat al barri de Sant Pere Nord (Districte 6)″.
Els treballs que haurà de portar a terme l’equip designat són els següents:
a) la Direcció d’obra (no s’inclou la Direcció d’execució, que assumirà el Servei
d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana)
b) la Coordinació de seguretat i salut en fase d’obra i el Control de qualitat.
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa,
mitjançant la resolució núm. 2021-08-06 ECAS-11681/2021 de data 6 d’agost de 2021, va aprovar
l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del
contracte dels serveis de Direcció d’obra, el Control de qualitat i la Coordinació de seguretat i salut
de les obres de la fase 1 (lot 1) del Projecte Executiu del Parc de la República de Terrassa al barri
de Sant Pere Nord (Districte 6), mitjançant el procediment obert, per tal de determinar la millor
oferta, amb un pressupost de licitació de quaranta mil cinc-cents euros (40.500,00 €) (IVA exclòs) i
de quaranta-nou mil cinc euros (49.005,00 €) (IVA inclòs).i (IVA inclòs).
Els contractes de serveis que tinguin per objecte la direcció d’obra o la gestió integrada de
projectes o la coordinació de seguretat i salut tindran una termini igual al del contracte d’obres al
que estan vinculats més el termini estimat per a procedir a la liquidació de les obres. En aquest
cas, el termini d’execució de les obres és de deu (10) mesos, més el període de la garantia.

3/16

Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i
Govern Obert
Secció de Contractació d’Obres
Exp. ECAS_11681/2021

D’acord amb el que disposen els articles 203 i 204 de la LCSP, es preveu la modificació del
contracte, per un import màxim de dos mil set-cents quaranta-cinc euros amb noranta cèntims
(2.745,90 €), en les condicions detallades en la clàusula 35.1 del PCAP. Amb aquestes previsions,
el valor total estimat del contracte és de quaranta-tres mil dos-cents quaranta-cinc euros amb
noranta cèntims (43.245,90 €) (sense IVA).
Una vegada publicats l’anunci al perfil del contractant i conclòs el procediment de licitació, a partir
del dia 17 de setembre de 2021 es va iniciar el procés d’obertura electrònica de les pliques, a
través de la plataforma de contractació PIXELWARE. L’empresa que ha presentat oferta per a
aquest procediment és:

•

UTE FEU I GODOY ARQUITECTES I JORDI CARRERAS GÜELL

El sobre -1- va quedar obert efectivament el dia 28 de setembre a les 10:48 hores.
En l’acta d’obertura del sobre -1-, signada en data 14 d'octubre de 2021, es va fer constar que
l’empresa ha declarat ser apte i no incórrer en cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar amb l’administració pública, i tenir la capacitat d’obrar i les condicions de solvència
econòmica i financera, tècnica i professional, requerides per participar en aquesta licitació de
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.
En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d’un judici de valor. Així doncs, la
Mesa va admetre l’oferta presentada, prèviament a la valoració del sobre 2, relatiu a les propostes
avaluables per criteris automàtics.
L’obertura del sobre -2- que conté la proposta econòmica per a l'execució del contracte principal i
la documentació per a la valoració de criteris qualitatius quantificables va quedar efectivament
obert el dia 18 d'octubre de 2021 a les 13:14 hores.
Una vegada desencriptada l'oferta, la proposta corresponent al sobre -2- queda recollida en el
quadre següent:
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de
fórmules
Criteris qualitatius quantificables
(fins a 51 punts)
EMPRESA
Conformar un equip
multidisciplinar
(21 punts)

1. UTE FEU I GODOY
ARQUITECTES SLP JORDI CARRERAS
GÜELL

Proposta de
col·laboració d’un
enginyer o
arquitecte
especialista en
instal·lacions

Experiència professional
addicional del personal
adscrit al contracte
(30 punts)
Obres
Obres
addicionals
addicionals
del director
coordinador
obra
de seguretat

Una obra

Tres obres

Proposta
econòmica
(fins a 49
punts)

30.375,00 €
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En aquest punt, els serveis tècnics municipals van comprovar que la proposta presentada no
resultava una oferta anormal o desproporcionada.
De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, la Mesa de contractació ha emès la seva acta, de
data 31 de desembre de 2021, en la qual, una vegada examinat i valorat l’informe emès pels
serveis tècnics municipals en data 13 de desembre de 2021, ha fet seu el contingut d’aquest
informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i en la
plataforma PIXELWARE. En aquest informe, per aplicació dels criteris de valoració previstos en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, es detalla la puntuació global de l'oferta presentada:
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de
fórmules
Criteris qualitatius quantificables
(fins a 51 punts)
EMPRESES

1. UTE FEU I GODOY
ARQUITECTES SLP - JORDI
CARRERAS GÜELL

Proposta
Experiència
econòmica
Puntuació
Conformar un
professional
(fins
a
49
total
addicional del
equip
punts)
multidisciplinar personal adscrit
(fins a 21 punts)
al contracte
(fins a 30 punts)
21

22,5

49

92,50

En conseqüència, la Mesa de Contractació ha proposat a aquest òrgan, per unanimitat dels seus
membres amb dret a vot, l’adjudicació del contracte d’execució dels serveis de Direcció d’obra, el
Control de qualitat i la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides en la fase 1 (lot 1)
del “Projecte Executiu del Parc de la República de Terrassa al barri de Sant Pere Nord (Districte
6)” a favor de l’UTE FEU I GODOY ARQUITECTES SLP - JORDI CARRERAS GÜELL, licitador
que ha obtingut la millor puntuació en la valoració de les propostes, per un import de trenta mil
tres-cents setanta-cinc euros (30.375,00 €) (IVA exclòs), de trenta-sis mil set-cents cinquanta-tres
euros amb setanta-cinc cèntims (36.753,75 €) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del
25,00% En tractar-se d'un contracte de serveis que té per objecte la direcció i la coordinació de
seguretat i salut d'unes obres, tindrà un termini igual al del contracte d’obres al que està vinculat
més el termini estimat per procedir a la liquidació de les obres. En aquest cas, el termini d’execució
de les obres previst és de deu (10) mesos.
El plec de clàusules administratives estableix les possibles modificacions previstes, modificacions
que UTE FEU I GODOY ARQUITECTES SLP - JORDI CARRERAS GÜELL es compromet a
realitzar en cas de ser necessària la seva execució, per un import de dos mil cinquanta-nou euros
amb quaranta-tres cèntims (2.059,43 €) (IVA exclòs) i de dos mil quatre-cents noranta-un euros
amb noranta cèntims (2.491,90 €) (IVA inclòs). Així doncs, el pressupost total en el supòsit anterior,
incorporant les modificacions, seria de trenta-dos mil quatre-cents trenta-quatre euros amb
quaranta-tres cèntims (32.434,43 €) (IVA exclòs) i de trenta-nou mil dos-cents quaranta-cinc euros
amb seixanta-cinc cèntims (39.245,65 €) (IVA inclòs).
Pel que fa a la puntuació, l'UTE FEU I GODOY ARQUITECTES SLP - JORDI CARRERAS GÜELL
ha obtingut, concretament, pel que fa als criteris qualitatius quantificables, 21 punts sobre 21 en
conformar un equip multidisciplinar i 22,5 punts sobre 30 en l'experiència professional addicional
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del personal adscrit al contracte. Pel que fa al criteri econòmic, els punts que ha obtingut l’empresa
esmentada són 49 sobre un total de 49. La suma de tots els punts obtinguts en els diferents criteris
de valoració han atorgat la major puntuació, tal i com s’ha detallat en el quadre anterior, a l'UTE
FEU I GODOY ARQUITECTES SLP - JORDI CARRERAS GÜELL.
A requeriment de l’òrgan de contractació, segons l’article 150 de la LCSP, l’empresa ha presentat
en temps i forma la constitució de la garantia definitiva corresponent. Així mateix, ha lliurat les
pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil i d’indemnització per riscos professionals;
igualment, ha acreditat la concurrència dels requisits de capacitat i solvència tècnica i professional
exigits per a poder participar en aquesta licitació. Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, des de l’Ajuntament de
Terrassa s’ha comprovat, a través de mitjans electrònics, que aquesta es troba al corrent.
En consultar la documentació de I’empresa al RELI, s’ha pogut comprovar la seva personalitat
jurídica, la seva aptitud i la seva capacitat d’obrar.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 21 de
maig de 2021.
Així mateix, als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte a la
directora del Servei d'Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l’Àrea de Serveis
Territorials i Seguretat, càrrec ocupat per la Sra. Trinitat Fornieles Contreras.
Atès allò que disposa l’article 158 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), l’art. 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon
a l'alcalde la competència com a òrgan de contractació respecte d'aquest contracte.
L'alcalde - president, mitjançant Decret amb número de registre 2020-11-05 DELE-11407/2020 de
data 5 de novembre de 2020, delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d'alcalde de
l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert. Aquesta tinença d'alcaldia declara no incórrer en cap
circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte
d’interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.
Per tot això, en atenció als antecedents esmentats i en ús de les facultats delegades,
DISPOSO:
PRIMER.- Adjudicar a l'UTE FEU I GODOY ARQUITECTES SLP - JORDI CARRERAS GÜELL,
contracte dels serveis de Direcció d’obra , el Control de qualitat i la Coordinació de seguretat i salut
de les obres de la fase 1 (lot 1) del Projecte Executiu del Parc de la República de Terrassa al barri
de Sant Pere Nord (Districte 6) per l'import de trenta mil tres-cents setanta-cinc euros (30.375,00 €)
(IVA exclòs) i de trenta-sis mil set-cents cinquanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (36.753,75
€) (IVA inclòs). Els contractes de serveis que tinguin per objecte la direcció d’obra o la gestió
integrada de projectes o la coordinació de seguretat i salut tindran una termini igual al del contracte
d’obres al que estan vinculats més el termini estimat per a procedir a la liquidació de les obres. En
aquest cas, el termini d’execució de les obres és de deu (10) mesos, més el període de la garantia.
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El plec de clàusules administratives estableix les possibles modificacions previstes, modificacions
que l'UTE FEU I GODOY ARQUITECTES SLP - JORDI CARRERAS GÜELL es compromet a
realitzar en cas de ser necessària la seva execució, per un import de dos mil cinquanta-nou euros
amb quaranta-tres cèntims (2.059,43 €) (IVA exclòs) i de dos mil quatre-cents noranta-un euros
amb noranta cèntims (2.491,90 €) (IVA inclòs). Així doncs, el pressupost total en el supòsit anterior,
incorporant les modificacions, seria de trenta-dos mil quatre-cents trenta-quatre euros amb
quaranta-tres cèntims (32.434,43 €) (IVA exclòs) i de trenta-nou mil dos-cents quaranta-cinc euros
amb seixanta-cinc cèntims (39.245,65 €) (IVA inclòs).
L'UTE FEU I GODOY ARQUITECTES SLP - JORDI CARRERAS GÜELL resulta adjudicatària com
a conseqüència de la suma de la puntuació obtinguda en els diferents criteris de valoració,
desglossada tal i com detalla l’informe tècnic de data 13 de desembre de 2021, de valoració global
de les ofertes, el contingut del qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació
d’aquesta adjudicació: pel que fa als criteris qualitatius quantificables, 21 punts sobre 21 en
conformar un equip i 22,5 punts sobre 30 en l'experiència professional addicional del personal
adscrit al contracte. Igualment i pel que fa al criteri econòmic, els punts que ha obtingut l’empresa
esmentada són 49 sobre un total de 49.
SEGON.- Carregar l’import de la despesa total de trenta-sis mil set-cents cinquanta-tres euros amb
setanta-cinc cèntims (36.753,75 €) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària1433.15321.61900 del
Pressupost Municipal vigent. Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i
Patrimoni, reunida en data 21 de maig de 2021.
TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’informe de valoració global, a l'UTE FEU I
GODOY ARQUITECTES SLP - JORDI CARRERAS GÜELL adjudicatària de les obres de
referència i a la resta de candidats o licitadors.
QUART.- Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:
Oficina comptable

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

LA0003834

LA0004470

LA0004470

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració electrònica,
l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del punt general
d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en el marc d’una
relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Formalitzar el contracte, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, abans del quinzè dia
hàbil a comptar des de la següent al de la recepció de la notificació d’aquesta resolució pels
licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa.
SISÈ.- Designar responsable del contracte la directora del Servei d'Arquitectura Espai Públic i
Biodiversitat Urbana de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, càrrec ocupat per la Sra. Trinitat
Fornieles Contreras, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
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SETÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.
VUITÈ.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa, a través
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya."

En virtut d’allò manifestat anteriorment, ambdues parts atorguen les següents:
C L À U S U L E S:

PRIMERA.- Parts contractants i objecte del contracte.
L'Ajuntament de Terrassa formalitza a favor de l’empresa FEU I GODOY ARQUITECTES,
S.L.P. – JORDI CARRERAS GÜELL, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE), Llei
18/1982, el contracte dels serveis de Direcció d’obra , el Control de qualitat i la
Coordinació de seguretat i salut de les obres de la fase 1 (lot 1) del Projecte Executiu del
Parc de la República de Terrassa al barri de Sant Pere Nord (Districte 6).
SEGONA.- Import del contracte.
El preu del contracte s’ha fixat en la quantitat de trenta mil tres-cents setanta-cinc euros
(30.375,00 €) (IVA exclòs) .
La mercantil FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. – JORDI CARRERAS GÜELL, UNIÓ
TEMPORAL D’EMPRESES (UTE), Llei 18/1982 s’obliga a l’execució del servei d’acord
amb les especificacions i en els termes establerts en el present contracte, en l’oferta
presentada, així com en tota la documentació de caràcter contractual. Als anteriors
efectes, tenen caràcter contractual, el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques objecte d’aquesta contractació aprovats mitjançant
resolució núm. 2021-08-06 ECAS-11681/2021 de data 6 d’agost de 2021, del tinent
d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa.
TERCERA.- Condicions especials d’execució.
L’empresa FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. – JORDI CARRERAS GÜELL, UNIÓ
TEMPORAL D’EMPRESES (UTE), Llei 18/1982 s’obliga d’acord amb el plec de
clàusules administratives i de conformitat amb l’art. 202 de la LCSP que, si és el cas, el
nou personal que el contractista necessités per a l’execució d’aquest contracte, es trobi
en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els Serveis
Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació, no ocupats
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Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors
autònoms que hagin cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics
d’Ocupació corresponents, com a demandants d’ocupació, no ocupats.
FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. – JORDI CARRERAS GÜELL, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE), Llei 18/1982 haurà de comunicar les noves contractacions de
personal que efectuï per a l’execució d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de
treball en el termini de deu dies a partir de la data en que aquest s’hagi produït. Així
mateix, abans de l’inici dels treballs, presentarà la relació del número total de persones
que integren la plantilla adscrita a l’objecte del contracte adjudicat i la corresponent
documentació acreditativa (TC1-TC2).
Igualment, a la finalització del servei, l’adjudicatari haurà d’aportar declaració jurada del
representant legal de l’empresa amb la relació de contractacions efectuades a persones
en situació legal d’atur o treballadors autònoms desocupats.

QUARTA.- Modificació del contracte
Es preveuen les següents Modificacions previstes: El contracte es podrà modificar,
d’acord amb el que disposen els articles 203 i 204 de la LCSP,sempre que aquesta
possibilitat s’hagi previst i detallat en els plecs de clàusules i no superi el 20% del preu
inicial del contracte. En aquest sentit, i segons els criteris determinats en l’informe de
necessitat de contractar, aquests són les condicions i límits en què es podria produir:
Moviment de terres:
Per a la redacció de l’estudi geotècnic annex al projecte d'obres s'han executat onze
cales i s'han realitzat cinc sondeigs mecànics. Aquestes proves no permeten conèixer en
detall la composició del sòl de la totalitat dels terrenys. Per aquest motiu, durant els
treballs d'excavació podria aparèixer alguna capa incompatible amb la finalitat de les
obres, pel que s'hauria d'eliminar. En cas que es donés aquest imprevist es produiria un
increment del moviment de terres previst.
Per aquest concepte, en el Plec de licitació de les obres de la fase 1 s’ha previst una
modificació màxima de contracte de 16.959,32 € de PEC sense IVA, el què suposa un
1,397 % de l’import total del pressupost de licitació.
Per tant, per aquest mateix concepte es preveu un increment de modificació màxima del
contracte de la de Direcció d’obra, Control de qualitat i Coordinació de seguretat de
565,79 € de PEC sense IVA que suposa també un 1,397 % de l’import total del
pressupost de licitació.
Serveis:
Per l'àmbit de les obres transcorren diversos serveis, que apareixen dins dels documents
complementaris del projecte, a l'annex "DC5. Serveis urbans afectats".
Es desconeix a quina fondària transcorren aquests serveis i quin és el seu traçat exacte.
Per aquest motiu podrien estar afectats per l'execució de les obres i seria necessari
modificar-los.
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Per aquest concepte, en el Plec de licitació de les obres de la fase 1 s’ha previst una
modificació màxima de contracte de 65.346,11 € de PEC sense IVA, el què suposa un
5,383 % de l’import total del pressupost de licitació.
Per tant, per aquest mateix concepte es preveu un increment de modificació màxima del
contracte de la de Direcció d’obra, Control de qualitat i Coordinació de seguretat de
2.180,11 € de PEC sense IVA que suposa també un 5,383 % de l’import total del
pressupost de licitació.
Per tant, es preveu en total un increment de modificació dels contracte de 2.745,90 € de
PEC (sense IVA) – 6,780 % de l’import total del pressupost de licitació.
Atenent les anteriors consideracions, el valor estimat del contracte es determina sumant
el pressupost d’execució per contracte, IVA exclòs, de 40.500,00 €, més els 2.745,90 € de
les modificacions previstes, resultant la quantitat de 43.245,90 (sense IVA).
En cas de ser necessària l'execució de les modificacions previstes segons s'acaba de
detallar, per determinar el preu a satisfer a l’empresa FEU I GODOY ARQUITECTES,
S.L.P. – JORDI CARRERAS GÜELL, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE), Llei
18/1982 per a l’execució d’aquest contracte de serveis s’aplicarà el mateix percentatge de
baixa econòmica que aquesta empresa hagi presentat per a l’execució del contracte
principal.
Pel que fa a les modificacions no previstes, igualment, el contracte es podrà modificar per
qualsevol dels supòsits establerts en els articles 205 i 206 de la LCSP, sempre que no
s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre
que l’import de la modificació no superi el 10% del preu de l’adjudicació del contracte.
El procediment que caldrà seguir:
•
•
•
•
•

L’expedient s’iniciarà mitjançant informe del tècnic municipal responsable del
servei.
Aquest informe es posarà de manifest al contractista, al qual se li atorgarà un
tràmit audiència per un termini de 10 dies hàbils.
Informe de fiscalització prèvia d’intervenció, si la modificació porta un increment o
disminució econòmica.
L’òrgan de contractació, un cop escoltat el contractista, adoptarà l’acord que
consideri procedent sobre la modificació del contracte.
L’acord serà notificat al contractista, tot concedint-li un termini de 15 dies hàbils
perquè formalitzi la modificació, en el supòsit que resulti finalment aprovada i
sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin
procedents.

CINQUENA.- Termini d’execució.
Els contractes de serveis que tinguin per objecte la direcció d’obra o la gestió integrada
de projectes o la coordinació de seguretat i salut tindran una termini igual al del contracte
d’obres al que estan vinculats més el termini estimat per a procedir a la liquidació de les
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obres. En aquest cas, el termini d’execució de les obres és de deu (10) mesos, més el
període de la garantia.
SISENA.- Pagament
S’efectuarà el pagament un cop les persones responsables de l’òrgan administratiu
destinatari de la contractació emetin el corresponent escrit de conformitat en la feina
executada. Igualment haurà de conformar la factura presentada per l’empresari a fi i
efecte d’acreditar la correcta execució de la prestació.
L’abonament dels treballs de direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i
salut serà de caràcter mensual, proporcional a l’obra certificada, i sobre el total de l’import
d’adjudicació.
En cas que el contractista sigui una persona física, l'Administració efectuarà sobre l'import
del contracte (exclòs l'IVA) la corresponent retenció de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, en el percentatge que normativament es determini.
La factura o factures s’han de presentar en format electrònic, sense necessitat d'imprimirles ni de desplaçar-se a les oficines municipals.
El format a utilitzar és el format facturae . Amb la utilització d'aquest format, l'emissor de
la factura s'estalvia les tasques d'impressió i enviament, i el receptor les tasques
d'entrada manual de la informació de la factura als seus sistemes. Les factures en format
facturae
es
poden
presentar
a
través
de
la
seu
Electrònica:
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4761.
En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i
de conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració
electrònica, l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través
del punt general d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors
que en el marc d’una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat
obres per a l’Ajuntament.
Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius
als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable). Aquests codis
varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de validar. En aquest
procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:
Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

Oficina comptable

LA0003834

LA0004470

LA0004470

Informació
sobre
la
presentació
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4761.

de

factures:
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SETENA.- Garantia
L’empresa FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. – JORDI CARRERAS GÜELL, UNIÓ
TEMPORAL D’EMPRESES (UTE), Llei 18/1982 ha constituït una garantia definitiva
equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA de conformitat amb l'article 108 de
la LCSP i en compliment del previst en la clàusula trenta-dosena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars reguladores del contracte de serveis de Direcció d’obra, el
Control de qualitat i la Coordinació de seguretat i salut de les obres de la fase 1 (lot 1) del
Projecte Executiu del Parc de la República de Terrassa al barri de Sant Pere Nord
(Districte 6) de Terrassa.
VUITENA.- Penalitats
En cas d’incompliment de les condicions d’execució d’aquest contracte, l’empresa FEU I
GODOY ARQUITECTES, S.L.P. – JORDI CARRERAS GÜELL, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE), Llei 18/1982 és coneixedora que li serien d’aplicació les penalitats
establertes al plec de clàusules administratives particulars aprovat mitjançant decret
número 2021-08-06 ECAS-11681/2021 de data 6 d’agost de 2021 de l'alcalde president
de l’Ajuntament de Terrassa (clàusula trenta-quatrena):
1.

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Ajuntament.

2.

El contractista haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament dels perjudicis derivats de culpa o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest
supòsits la indemnització es determinarà per l’Ajuntament en raó dels perjudicis
realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en
el seu cas procedeixi.

3.

Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment
de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests
efectes s’entendrà per incompliments:
a. Lleus:
3.1. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en
les
disposicions d’aplicació.
3.2. La resistència als requeriments de la seva inobservança.
En aquests casos es sancionaran amb advertència i amonestació, quan sigui la
primera vegada, i multes de fins a 1.000,00 € les consecutives.
b. Greus:

12/16

Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i
Govern Obert
Secció de Contractació d’Obres
Exp. ECAS_11681/2021

3.3.

La utilització dels Sistemes de treball, elements, màquines o personal
diferents als previstos en la memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les
ofertes del contractista, en el seu cas.

En aquests casos es sancionaran amb multes des de 1.001,00 € fins a 2.000,00 €,
podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació
aplicable.
c. Molt greus:
3.4. Falsejament de les relacions de serveis facilitats pels contractistes als efectes
de l’expedició de factures.
3.5. La paralització dels serveis.
3.6. Incompliment en supòsits de subcontractació.
En aquests casos es sancionaran amb multes des de 2.001,00 € fins al màxim legal
establert als articles 192, 193 i 194 de la LCSP, podent donar lloc a la resolució del
contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.
Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de
fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total
o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi
constituït, quan no es puguin deduir de les factures esmentades.
En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es
donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de
contractació.
Les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran com a
màxim fins al 10% del preu del contracte i el total de les mateixes no podran superar el
50% del preu del contracte.
NOVENA.- Subcontractació
En matèria de subcontractació el contractista podrà subcontractar vàlidament la
realització parcial de la prestació del contracte, mitjançant comunicació prèvia i per escrit,
i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP.
El contractista principal haurà d'acreditar que els subcontractistes compleixen els requisits
de solvència tècnica exigits en aquest plec.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i
condicions que estableix l’article 216 de la LCSP. D’acord amb les previsions de l’article
217 es podrà verificar el compliment d’aquesta obligació i serà obligatori en els contractes
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de valor estimat superior en 5 milions d’euros o subcontractació que representi un import
superior al 30% del preu.
Per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els
justificants de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes
obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les penalitats que
corresponguin.
L’incompliment de la normativa citada per part d’algun dels que intervenen en el procés
d’execució del servei objecte d’aquest contracte serà considerat incompliment contractual
molt greu, amb la penalitat prevista a la clàusula trenta-quatrena del plec de clàusules i
detallada en la clàusula vuitena d’aquest contracte
DESENA. - Marc normatiu
Aquest contracte es regirà per les següents normes:
•

Directiva 2014/24/UE de contractació pública, en tots aquells aspectes en què
sigui d’aplicació directa.

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d’ara endavant
LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrer de
2014.

•

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

•

Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Així mateix, el contracte es sotmet a la vigent normativa nacional i de la UE en matèria de
Protecció de Dades.
També resulta d’aplicació la normativa específica de les corporacions locals: les normes
de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el
seu cas.
De conformitat amb la LCSP i el que estableix l’Ordenança municipal per al govern i
administració electrònica, en aquesta licitació serà obligatori l’ús de mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació.
Tindran caràcter contractual els documents següents: el plec
administratives, el plec de prescripcions tècniques i aquest contracte.

de

clàusules
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En cas de contradicció entre el plec, aquest contracte i la normativa vigent, s’aplicarà
preferentment aquesta darrera, la qual també suplirà les omissions, mancances o
deficiències dels primers.

ONZENA. - Resolució del contracte
Són causes de resolució d’aquest contracte les previstes als articles 211 i 245 de la Llei
9/2017 de contractes del sector públic. Als efectes del que preveu l’article 211.f) de
l’esmentada llei, tenen caràcter d’obligacions essencials el compromís d’adscripció a
l’execució del contracte dels mitjans tècnics i personals.
Seran causes específiques de resolució del contracte:
• Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix
l’annex 1 (relatiu a l’acompliment de les condicions per poder contractar amb
l’Administració) d’aquest plec, quant a la presentació de la documentació acreditativa de
trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la TGSS i amb
aquest Ajuntament, quan es constati amb posterioritat a la presentació de la
documentació acreditativa del pagament d’aquestes obligacions la posterior falta de
pagament del càrrec concernit, per haver-se efectuat la devolució del rebut emès, de
conformitat amb allò previst a l’article 49.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de
novembre de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.
• La modificació substancial de l’objecte del contracte en congruència amb el règim
previst en l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 205.2.c)
de la Llei de contractes del sector públic.
A més, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en l’inici de les prestacions.
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
c) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat
d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de
clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la
indemnització de danys i perjudicis.
DOTZENA.- Prevenció de riscos laborals
L’adjudicatari està obligat al compliment d’allò que disposa la legislació laboral en tots els
seus aspectes inclosos els de Previsió, Seguretat i Higiene en el Treball i Seguretat
Social, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
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TRETZENA.- Sindicatura Municipal de Greuges
En compliment del que preveu la disposició addicional segona del Reglament de la
Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, en cas de presentar-se queixes davant
aquest òrgan com a conseqüència de l’execució del contracte objecte de la present
licitació, l’adjudicatari tindrà l’obligació de facilitar, amb caràcter preferent i urgent, la
col·laboració i l’auxili necessari per al correcte desenvolupament de les funcions que la
Sindicatura té encomanades, així com d’elaborar i presentar un informe escrit sobre els
fets que sustentin la queixa, en cas que així sigui requerit.
CATORZENA.- Jurisdicció
Aquest contracte té naturalesa administrativa i la jurisdicció competent, per a conèixer
qualsevol qüestió litigiosa sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del
mateix, és la contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat firmen aquest contracte.

Per la Corporació

Per FEU I GODOY
ARQUITECTES, S.L.P. –
JORDI CARRERAS GÜELL,
UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE), Llei
18/1982

ISAAC ALBERT AGUT

ANNA FEU JORDANA
Tècnica de suport a la
Secretaria General

LOLA ROVIRA FRANCH
(per delegació de
signatura del Secretari
General de data 14
d'octubre de 2021)
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