SERVEI DE CONTRACTACIÓ
EXP. NÚM.: 235/2019 (2019/24F)
CONTRACTE DEL SERVEI DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DEL PARC
ONZE DE SETEMBRE

- Barri Arquitectura SL
Passeig de Dintre, 29 - 17300 Blanes - Telf.: 972379342 - Email:contractacio@blanes.cat

CONTRACTE DE SERVEI DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DEL PARC
ONZE DE SETEMBRE.
D'una banda, el Sr. Ángel Luís Canosa Fernández, amb DNI número **0919***,
CIF P1702600F, assistit pel Sr. Joan Solà Busquets, secr

b
.

el Sr. Jordi Barri Segon, amb DNI número **7295***, obrant en representació
de
BARRI ARQUITECTURA SL, amb CIF B62643481, com ho ha acreditat
amb les escriptures de constitució i canvi de denominació, aquesta última amb núm. de
protocol 3145, de 21 de desembre de 2016, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
1. La Junta de G
concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de la proposta
arquitectònica que serveixi de base per als serveis de redacció del projecte bàsic del parc
onze de setembre, així com la possible adjudicació dels posteriors contractes de serveis
relatius a la redacció del projecte executiu, estudi de
2
Arquitectes de Catalunya (COAC) en relació amb la redacció del Plec de Bases i es van
plantejar dubtes per part
aportacions es va considerar convenient tenir-les en compte i per aquest motiu la JGL de
data 21 de febrer de 2019 va acordar modificar el Plec de Bases i allargar el termini per a
la presentació de propostes fins el termini de 15 dies naturals
la publicació del Plec de bases modificat en el Perfil del Contractant.

En la primera fase els licitadors podien presentar propostes amb la Modalitat A, on la
b la Modalitat

1 el Plec de Bases modificat.
3.
núm. 2019000386
obertura, examen i valoració de les 32 propostes presentades i
admeses (15 de la Modalitat A i 17 de la Modalitat B).
Una vegada examinat el resultat i les classificacions en les dues modalitats presentades,
el Jurat acorda seleccionar dues propostes de la Modalitat A i tres propostes de la
modalitat B, essent les propostes seleccionades les següents:
- Proposta amb número 66 (Modalitat A) presentada per UTE CAVAA + JDVDP
- Proposta amb número 37 (Modalitat A) presentada per JULIÀ ARQUITECTES
ASSOCIATS SL
- Proposta amb número 56, presentada amb el lema PARC BIOPLUVIAL
(Modalitat B)
- Proposta amb número 59, presentada amb el lema FEIXES DE BLANES
(Modalitat B)
- Proposta amb número 63, presentada amb el lema RAMBLA VIVA (Modalitat B)
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acordar
4. Mitja
convidar als cinc participants seleccionats a presentar proposta per a la fase 2 del
concurs de projectes. Una vegada transcorregut el termini atorgat als 5 seleccionats
convidats, en data 14 de maig es va reunir el Jurat per analitzar i valorar les propostes
presentades de conformitat amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Bases i
emetre el seu dictamen de valoració. De conformitat amb el dictamen del Jurat la
classificació de les proposicions va ser la següent:
Ordre de classificació

LEMA:

Puntuació obtinguda

1

PLUGES I BOSCATGES

75,42

2

RAMBLA I LLERA

74,42

3

NATURA I CIUTAT

67,20

4
5

54,97
PAISATGE EN MOVIMENT

40,86

5. En data 30

-B i 3-

autors que així ho van manifestar en les seves propostes. E
sobres 3-B va ser el següent:
Classificació

Lema

Puntuació total de la
valoració

Identificació

1

PLUGES I BOSCATGES

75,42

BARRI ARQUITECTURA SL (Jordi Barri Segon)

2

RAMBLA I LLERA

74,42

UTE CAVAA + JDVDP

3

NATURA I CIUTAT

67,20

SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE SLP

54,97

VOL MANTENIR ANONIMAT

40,86

JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS SL

4
5

PAISATGE EN MOVIMENT

6.
requerir a BARRI ARQUITECTURA SL la presentació de la documentació prèvia a
1.347,50 euros. Una vegada presentada la documentació, el Servei de Contractació va
comprovar que aquesta era correcta.
com a document annex núm. 2 una còpia de la carta de pagament.
7.

núm. 2019000883, de data 14 de juny de 2019, es va adjudicar a
BARRI ARQUITECTURA SL amb CIF B62643481, autor de la proposta
presentada amb el lema PLUGES I BOSCATGES, el contracte de serveis de la redacció
del projecte bàsic del Parc Onze de Setembre per un import de 32.609,50 euros, dels
quals 26.950,00 euros corresponen a base i 5.659,50 euros a IVA.
mes i mig a comptar des de la data
de formalització del contracte.
contractes de serveis relatius a la redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i
obres del futur Parc Onze de Setembre.
3 una còpia de la resolució.
8. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjectarà per la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), així com pel Reial
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Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Així doncs ambdues parts formalitzen el present contracte que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA. Objecte del contracte
la redacció del projecte bàsic del Parc Onze de Setembre.
Tenint en compte les preexistències i actuacions parcials així com les necessitats a
resoldre, cal un document final que faci un estudi de conjunt i elabori la proposta de
- Ampliació de la zona de jocs infantils.
- Estudi dels accessos des dels vials perimetrals i recorreguts dins el parc.
- Tractament de les franges més properes als vials (protecció de la franja
a la inferior).
- Elements existents: pista esportiva a mantenir, arbrat...
provisional actual (100,00 m2 construïts aproximadament).
- Projecte de dipòsit soterrat per a aigües pluvials, a col·locar a la zona de

BARRI ARQUITECTURA SL, autora de la proposta presentada amb el lema
PLUGES I BOSCATGES, es compromet a executar el contracte del servei de redacció
del projecte bàsic del parc Onze de Setembre, amb estricta subjecció al Plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, aprovat per la Junta de Govern Local en data
21 de febrer de 2019.
RI ARQUITECTURA SL els
contractes de serveis relatius a la redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i

SEGONA. Durada del contracte
un mes i mig.
El termini comença a comptar amb l

contracte.

TERCERA. Preu del contracte
màxim del contracte és de 32.609,50 euros, dels quals 26.950,00 corresponen a

QUARTA. Presentació, tramitació i pagament de factures
1 Emissió de factures i la seva documentació adjunta. Si el contractista va desenvolupant
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documents justificatius necessaris per detallar suficientment els serveis prestats.
2 Procés de verificació i acreditació tècnica
acreditació tècnica i de la presentació de la documentació justificativa annexa a la factura.
3 Presentació de factures. Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en
actura
electrònica, dins els 30 dies següents a la data de finalització de la prestació.
4 Inadmissió o devolució de factura. La factura que no compleixi amb els requisits de
í mateix, si
la factura i la seva documentació annexa no disposen de la conformitat tècnica

5 Aprovació i pagament de la factura. Les factures i els seus documents annexos,
informats favorablement per la Intervenció municipal, quan el procés de verificació i
Junta de Govern Local, dins els 30 dies naturals posteriors al Registre de la Factura.

-la o pignorar-la.
Aprovada la factura per la Junta de Govern Local, el pagament efectiu tindrà efecte, dins

imputable al contractista

6 Deduccions en el pagament de la factura
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de

CINQUENA. Execució del contracte
les disposicions que estableixen les
clàusules 19 a 21 del plec de clàusules administratives que regeix la licitació.
SISENA. Protecció de dades
El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no
mantindrà durant el termini de cinc anys del coneixement de la informació.
de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament,
conforme al previst a la disposició addicional 25 de la LCSP.
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SETENA. Dret de la propietat intel·lectual.
El treball presentat romandrà de la propietat intel·lectual dels seus autors i es cedeixen a
ó, reproducció, publicació i
exposició.
VUITENA. Compliment del contracte i penalitats.

en el punt K del Quadre de característiques del contracte contingut al plec de bases del
concurs.
NOVENA. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
No es preveu termini de garantia.
contracte, si no hi ha respons

-se sobre la garantia definitiva,

el termini de dos mesos des de la finalització del termini de garantia.
DESENA. Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en
dels s
administrativa de Girona.
El secretari,

Ángel Luís Canosa Fernández

Joan Solà Busquets

El contractista,

Jordi Barri Segon
En rep.
BARRI ARQUITECTURA SL
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