Unitat:
Ref. Exp.:

Secretaria
62/2020/SQSCR

Adjudicació del contracte de serveis del projecte executiu, direcció d’obres, i altres
projectes necessaris de la piscina municipal al sector Can Casablanques de Sant Quirze
del Vallès.

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 202004258 de data 14 de desembre de 2020 es va
aprovar l’inici d’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment restringit
de concurs de projectes per a l’adjudicació del contracte de serveis de redacció del
projecte executiu, direcció d’obres i altres projectes necessaris de la piscina municipal del
sector Can Casablanques de Sant Quirze del Vallès.
En data 11 de gener de 2021 es va realitzar l’enviament de l’anunci de l’inici de la licitació
al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i es va procedir a la publicació al perfil del
contractant i es va obrir el termini per a la presentació de les sol·licituds de participació,
que va finalitzar el passat 10 de febrer de 2021.
En data 15 de gener de 2021 va sortir publicat al DOUE.
Durant el termini esmentat es van presentar 6 sol·licituds de participació, d’acord amb el
certificat del secretari accidental que consta a l’expedient:
Raó social
1
2
3
4
5
6

NIF

Data de presentació

080 ARQUITECTURA SLP
BAC ENGINEERING CONSULTANCY
GROUP
UTE BASTERRRECHEA-TEJADA
ARQUITECTES, SLP
UTE BBM SANT QUIRZE DEL VALLÈS
BARCELÓ BALANZO ARQUITECTES,
SLP

B65326795
B61134573

05/02/2021
09/02/2021

Registre
d’entrada
2021001896
2021002056

B61927422

09/02/2021

2021002060
2021002125

BCQ ARQUITECTURA BARCELONA

B63060644

10/02/2021
08/02/2021
(Correu adm.)
10/02/2021
10/02/2021
(Correu adm.)
11/02/2021

2021002140
2021002239

En data 19 de febrer de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 per part dels
serveis administratiu de contractació. D’acord amb l’acta de l’obertura, es va determinar
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que les 6 sol·licituds de participació en el concurs es podien considerar admeses al
concurs atès que totes havien presentat correctament la documentació.
Mitjançant resolució núm. 202100824 de data 23 de febrer de 2021 es va aprovar la llista
d’admesos al concurs de referència i es va procedir a publicar-ho al Perfil del Contractant.
Així mateix es va disposar un termini de trenta dies naturals per a la presentació de la
documentació requerida per la fase 1 del procediment en la forma prevista a la clàusula 31
del Plec de clàusules administratives Particulars (en endavant PCAP).
El termini per a la presentació de la documentació de la fase 1 va finalitzar el dia 24 de
març de 2021 a les 14:00 h.
Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 202101222 de data 23 de març de 2021 es va aprovar el
nomenament dels membres del Jurat del Concurs i es va publicar al Perfil del Contractant.
En data 12 d’abril de 2021 es va reunir el Jurat per procedir a l’obertura del sobre núm. 2 i
valoració de la documentació presentada.
El Jurat va acordar l’exclusió del participant UTE BBM Sant Quirze del Vallès al no haver
presentat la documentació requerida en temps i forma i va concloure que calia requerir a
UTE BAC ECG-NITIDUS aclariment sobre el certificat energètic d’un dels projectes
acreditats.
Una vegada fet el requeriment corresponent, la UTE BAC ECG-NITIDUS va presentar
correctament la documentació.
En data 26 d’abril de 2021 es va publicar al Perfil del contractant l’informe del Jurat amb
les puntuacions atorgades als participants amb la justificació de les puntuacions
atorgades. Essent les puntuacions següents:
Raó social

Puntuació

1

080 ARQUITECTURA SLP

100,00

1

UTE BAC ECG- NITIDUS

100,00

1

100,00

1

UTE BASTERRECHEA – TEJADA ARQUITECTES SLP –
ARQUITECTÒNIQUES, SLP
BARCELÓ BALANZO ARQUITECTES, SLP

2

UTE BCQ – SPS

80,00

100,00

D’acord amb les puntuacions obtingudes es va produir un empat dels 4 primers candidats i
per tal de desfer el desempat es va procedir d’acord amb la clàusula 31 del PCAP. En
data 5 de maig de 2021 es va procedir a fer el sorteig públic per resoldre l’empat de la
fase 1, resultant com a candidats que passaven a la fase 2 els següents:
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Raó social

UTE BAC ECG- NITIDUS
UTE BASTERRECHEA – TEJADA ARQUITECTES SLP – ARQUITECTÒNIQUES, SLP

080 ARQUITECTURA SLP
En data 7 de maig de 2021 es va notificar als 3 candidats decret d’Alcaldia núm.
202101875 pel qual es procedia a convidar a les 3 empreses candidates seleccionades
per a la presentació de les propostes ajustades a les clàusules 32 i següents del PCAP i
es va disposar un termini de 40 dies naturals per a la presentació de les seves propostes
tècniques. El termini va finalitzar el dia 16 de juny de 2021 a les 14:00 h.
A la mateixa resolució es va excloure del concurs a l’empresa BARCELÓ BALANZO
ARQUITECTES, SLP.
En data 21 de juny de 2021 es va reunir el Jurat per l’obertura i valoració del sobre 3.2
“proposta tècnica” i d’acord amb l’informe de valoració i justificació i puntuacions
atorgades del Jurat a l’acta de la sessió es fa constar el resum de les puntuacions
atorgades següents:
LEMA

1
2
3

OPTIM
ENTRE PINS
NEDANT AL PARC

Criteri 1

Criteri 2

Criteri 3

15,25
16,25
22,25

12
13
18

10
12
16

Criteri 4

7
7
9

Criteri
5

Puntuació
total

5
5
5

49,25
53,25
70,25

Aquesta acta juntament amb l’informe del Jurant de valoracions dels LEMES es va
publicar al Perfil del Contractant en data 6 de juliol de 2021, prèviament a l’obertura del
sobre 3.3 – Proposta econòmica.
En data 20 de juliol de 2021 es va reunir el Jurat, en sessió pública, per l’obertura del
sobre 3.3 – “Proposta econòmica”, classificació de les proposicions i posterior obertura del
sobre 3.1. – “identificació de l’autoria”.
En el moment de l’obertura del sobre 3.3 dels 3 candidats es va observar que el LEMA
“ENTRE PINS” va presentat l’annex IV del model de l’oferta econòmica fent constar
l’autoria de la proposta a nom de la UTE BASTERRECHEA -TEJADA ARQUITECTES,
SLP – ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES, SLP, la qual cosa suposava una vulneració
de l’anonimat de les propostes i d’acord amb la clàusula 35 del PCAP suposava l’exclusió
directa del concurs.
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A continuació es va procedir a la valoració de les dues propostes que continuaven al
concurs, essent el resultat següent:
LEMA
OPTIM

Preu
sense 21% IVA
IVA
356.120,00 €
74.785,20 €

Preu contracte Puntuació
amb IVA
430.905,20 €
20,00

NEDANT AL PARC

401.700,00 €

486.057,00 €

84.357,00 €

10,43

El Jurat va comprovar que cap de les ofertes es trobava en situació de baixa anormal i a
continuació es va procedir a sumar la puntuació obtinguda a la valoració de criteris
subjectes a valoració discrecional i el resultat total va ser:
LEMA

OPTIM
NEDANT AL PARC

PUNTUACIÓ
VALORACIÓ
DISCRECIONAL
(Sobre 3.2)
49,25
70,25

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
VALORACIÓ
TOTAL
ECONÒMICA
(Sobre 3.3)
20,00
69,25
10,43
80,68

La classificació de les propostes va queda de la següent forma:
LEMA

1
2

NEDANT
PARC
OPTIM

PUNTUACIÓ
VALORACIÓ
DISCRECIONAL
(Sobre 3.2)
AL 70,25
49,25

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
VALORACIÓ
TOTAL
ECONÒMICA
(Sobre 3.3)
10,43
80,68
20,00

69,25

A continuació es va obrir el sobre 3.1 – “identificació de l’autoria de la proposta”,
comprovant que el LEMA “Nedant al Parc” correspon a la raó social 080ARQUITECTURA,
SLP i per tant, el Jurat proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del concurs de
projectes i conseqüent contracte de serveis a favor del guanyador del concurs:
080ARQUITECTURA, SLP
B65326795
C/ Amigó, 38, 2n 3a
08021 Barcelona
Per un preu de contracte de 486.057,00 €, dels quals 401.700,00 € corresponen a la base
imposable i 84.357,00 € a l’impost sobre el valor afegit del 21%.
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De conformitat amb el PCAP el servei de contractació va procedir a requerir a l’empresa
per a què presentés la documentació justificativa definida a la clàusula 40 del PCAP i
l’empresa va donar compliment al requeriment en temps i forma, aportat la documentació i
constituint la garantia definitiva corresponent.
La clàusula 36 del PCAP estableix que: “Els/les 3 participants finalistes de la Fase 1 de
selecció, tindran dret a percebre en concepte de compensació per l’elaboració de les
proposicions i en els termes establerts a l’article 185.3 de la LCSP i article 18 de la Llei
d’Arquitectura, per a cadascun d’ells, la quantitat de 8.000,00 € (IVA exclòs). Aquesta
compensació de participació s’abonarà per les despeses de producció ocasionades i
suposa la cessió dels drets patrimonials d’explotació, reproducció, publicació i exposició
dels treballs, en els termes establerts al Plec de clàusules administratives particulars.
Als/Les 3 participants finalistes que presentin la documentació requerida no se’ls abonarà
cap altra quantitat addicional a l’esmentada anteriorment, llevat del/de la que resulti
adjudicatari/a del contracte de serveis objecte del present concurs de projectes, a qui i
correspondrà el pagament del preu establert del contracte, segons els terminis de
pagament establerts. El preu del contracte inclou l’import de 8.000,00 € IVA exclòs en
concepte de compensació.
El pagament de la compensació als participants finalistes, no guanyadors, es realitzarà
contra presentació de la factura pels imports indicats, conformada pel responsable del
contracte, una vegada notificat l’acord de l’òrgan de contractació per mitjà del qual s’aprovi
la proposta de classificació dels finalistes i de guanyador del concurs.”
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'hisendes locals (TRLRHL).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, sobre els contractes del sector públic.
Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del
sector públic i telecomunicacions.
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-

Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i a d’altres contractes administratius i als privats de la
Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que
no contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes.

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer. Excloure al participant UTE BBM Sant Quirze del Vallès, en base a l’acta del Jurat
de data 12 d’abril de 2021, per no haver presentat la documentació requerida per la Fase
1: selecció de participants.
Segon.- Excloure al participant UTE BASTERRECHEA – TEJADA ARQUITECTES, SLP –
ARQUITECTÒNIQUES, SLP, en base a l’acta del Jurat de data 20 de juliol de 2021, per
haver vulnerat l’anonimat de la proposta en el sobre 3.3.
Tercer.- Adjudicar a 080 ARQUITECTURA, SLP amb número de NIF B65326795 el
contracte de serveis de redacció del projecte executiu, direcció d’obres, i altres projectes
necessaris de la piscina municipal al sector Can Casablanques de Sant Quirze del Vallès,
tramitat mitjançant concurs de projectes d’arquitectura, mitjançant procediment restringit,
per un preu de contracte de 486.057,00 €, dels quals 401.700,00 € correspon a la Base
Imposable i 84.357,00 € a l’impost sobre el valor afegit del 21%, d’acord amb el següent
detall:
Treballs
Edificació
Urbanització exterior
Preu contracte
IVA (21%)
Total preu contracte

Percentatge
93,02%
6,98%
100,00%

Import
373.661,34 €
28.038,66 €
401.700,00 €
84.357,00 €
486.057,00 €

EDIFICACIÓ (93,02%)
Descripció dels treballs a realitzar EDIFICACIÓ
Aixecament topogràfic
Estudi geotècnic
Projecte enderroc
Projecte executiu edificació
Estudi de seguretat i salut

%
2,00%
1,50%
2,00%
35,00%
2,00%

Import
7.473,23 €
5.604,92 €
7.473,23 €
130.781,47 €
7.473,23 €
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Programa de control de qualitat
Estudi de mobilitat generada
Infografies (3 mínim)
Projecte d'equipament esportiu i mobiliari
Projecte d'activitat i legalització
Direcció de les obres d'EDIFICACIÓ
Direcció d'obra (arquitecte)
Direcció d'execució (arquitecte tècnic/aparellador)
Coordinació de seguretat i salut
Certificació final de les obres
Projecte as built
Projectes de legalitzacions instal·lacions
Inspeccions ECA's
taxes i legalitzacions

1,00%
1,25%
0,75%
1,00%
5,00%
%
18,00%
15,00%
2,50%
5,00%
1,50%
4,00%
1,50%
1,00%

3.736,61 €
4.670,77 €
2.802,46 €
3.736,61 €
18.683,07 €
192.435,59 €
Import
67.259,04 €
56.049,20 €
9.341,53 €
18.683,07 €
5.604,92 €
14.946,45 €
5.604,92 €
3.736,61 €
181.225,75 €

URBANITZACIÓ INTERIOR (6,98%)
Descripció dels treballs a realitzar URBANITZACIÓ
EXTERIOR
Aixecament topogràfic
Estudi geotècnic
Estudi instal·lacions preexistents
Estudi desviaments instal·lacions existents
Projecte executiu urbanització
Estudi de seguretat i salut
Programa de control de qualitat
Direcció de les obres d'URBANITZACIÓ
Direcció d'obra
Coordinació de seguretat i salut
Projecte as built
Certificació final de les obres

%
2,00%
3,00%
2,00%
2,00%
40,00%
3,00%
2,50%
%
35,00%
3,00%
2,50%
5,00%

Import
560,77 €
841,16 €
560,77 €
560,77 €
11.215,46 €
841,16 €
700,97 €
15.281,07 €
Import
9.813,53 €
841,16 €
700,97 €
1.401,93 €
12.757,59 €

Quart.- Designar a l’equip tècnic per a la redacció del projecte i la direcció d’obres, sota la
supervisió del responsable del contracte, els següents:
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-

Tècnics autors del projecte en representació de 080 Arquitectura, SLP, amb
número de NIF B65326795:
o Olga Gutiérrez Prat amb document acreditatiu d’identitat núm. 47.xxx.x18A,
arquitecta, núm. de col·legiada 59.161-0.
o

-

Daniel Gutiérrez Prat amb document acreditatiu
38.xxx.x75X. arquitecte, núm. de col·legiat 59.158-0.

d’identitat

núm.

Especialista en càlcul estructural en representació de WINDMILL STRUCTURAL
CONSULTANTS SLP, amb núm. de NIF B55559488:
o Josep Ramon Solé i Marzo amb document acreditatiu d’identitat núm.
39.xxx.x94G, arquitecte, núm. de col·legiat 32881.

-

Especialista en instal·lacions i la legalització de les mateixes en representació de
INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL, amb núm. de NIF B08371809:
o David Pedrerol Lechuga amb document acreditatiu d’identitat núm.
52.xxx.x82E, núm. de col·legiat 14180.

-

Especialista en instal·lacions esportives en representació de INDUS INGENIERIA
Y ARQUITECTURA SL, amb núm. de NIF B08371809:
o David Pedrerol Lechuga amb document acreditatiu d’identitat núm.
52.xxx.x82E, núm. de col·legiat 14180.

-

Especialista en control de costos en representació de DEKRA INDUSTRIAL SAU
amb núm. de NIF A08507915:
o Joan Mas Cuixart amb document acreditatiu d’identitat núm. 35.xxx17F,
núm. de col·legiat 8372.

-

Especialista en sostenibilitat i eficiència energètica en representació de DEKRA
INDUSTRIAL SAU amb núm. de NIF A08507915:

o Oriol Barber Raméntol amb document acreditatiu d’identitat núm.
47.xxx.x05C, núm. de col·legiat 20.927.
Cinquè.- Establir que la durada del contracte, d’acord amb la clàusula 11 del PCAP és:
-

Redacció del projecte executiu: 5 mesos a comptar des de la signatura del
contracte, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest
contracte.
Direcció facultativa de les obres: S’iniciarà amb la comprovació del replanteig del
projecte i finalitzarà al venciment del termini de garantia del contracte d’execució
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de l’obra. El temps estimat per dur a terme les obres és de 15 mesos
aproximadament, d’acord amb el detall de les etapes que consten al Plec de
prescripcions tècniques.
Per la fase corresponent a la direcció d’obres, es preveu la mateixa pròrroga que
s’estableixi per a l’execució de les obres.
Sisè.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant
document administratiu signat electrònicament amb certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica a través de la Plataforma Vortal dins el termini màxim de quinze (15)
dies hàbils, a comptar des de la finalització del termini per interposar recurs especial en
matèria de contractació.
Setè.- Aprovar els documents comptables inherents a la contractació, que es descriuen a
continuació:
Aplicació pressupostaria: 5000/3420/6220000 i 5000/3420/6220001
Anualitat Núm.

Doc. comptable

import

2021

12021000014982 Disposició de l’obligació (D)

266.991,00 €

2021

12021000014983 Anul·lació de l’autorització (A/)

2022

12021000014987 Disposició de l’obligació futura (D_Fut)

2022

12021000014990 Anul·lació de l’autorització futura (A_Fut/)

25.213,36 €

2023

12021000014992 Disposició de l’obligació futura (D_Fut)

15.129,49 €

2023

12021000014994 Anul·lació de l’autorització futura (A_Fut/)

33.009,00 €
203.936,52 €

1.870,51 €

Vuitè.- Aprovar les compensacions per l’elaboració de les proposicions, en els termes
establerts a l’article 185.3 de la LCSP i 18 de la Llei d’Arquitectura, per cadascuns dels 3
participants finalistes que van superar la fase 1, per una quantitat de 9.600,00 €, dels
quals 8.000,00 € corresponen a la base imposable i 1.680,00 € a 21% de l’impost de l’IVA.
Novè.- Requerir als dos participants finalistes, no guanyadors per tal que presentin la
factura per l’import establert a la disposició anterior.
Desè.- Aprovar els documents comptables de disposició de la despesa pel concepte de
compensació següents:
Aplicació pressupostaria: 5000/3420/6220000
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UTE BAC ECG- NITIDUS
Anualitat

Núm.

Doc. comptable

2021

12021000015013

Disposició de la
despesa (D)

2021

12021000015014

Disposició de la
despesa (D)

Tercer
BAC ENGINEERING
CONSULTANCY
GROUP
NITIDUS
ARQUITECTES SLP

Import
4.840,00 €
4.840,00 €

UTE BASTERRECHEA – TEJADA ARQUITECTES SLP – ARQUITECTÒNIQUES, SLP
Anualitat

Núm.

Doc. comptable

Tercer
Import
BASTERRECHEA
TEJADA ARQUITECTES 4.840,00 €
SLP
ACTIVITATS
ARQUITECTONIQUES
4.840,00 €
SLP

2021

12021000015019

Disposició de la
despesa (D)

2021

12021000015026

Disposició de la
despesa (D)

Anualitat
2021

Núm.
12021000015019

Doc. comptable
Anul·lació de l’autorització de la despesa (A/)

Import
9.680,00 €

Onzè.- Notificar aquesta resolució als interessats.
Dotzè.- Publicar la present resolució al Perfil del contractant.
Ho disposo,

Dono fe,
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