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Identificació de l’Expedient:
Denominació del contracte:
Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:
Règim:
Procediment:

Servei de redacció d’un Avantprojecte i d’un
Projecte Executiu per a la Reforma, Millora i
Arranjament del pati de l’Escola Les Vinyes
2022 557
Serveis
Ordinari
Contracte Menor

En base amb l’ordenat per l’Alcaldia mitjançant Providència de l’Alcaldia de data 8
d’abril de 2022 i en compliment de l’establert en l’article 3.3a) del Reial decret 128/2018,
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional emeto l’informe següent:
Legislació aplicable
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat
ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú
de las administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic;
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, i la seva normativa de desplegament.
g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
Característiques del Contracte als efectes de l’art. 116 de la LCSP
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Necessitat: l’expressada en la Providència de l’Alcaldia de data 8 d’abril de 2022 i
que es concreta en l’objecte i prescripcions tècniques que es detallen a continuació:

1- OBJECTE DEL SERVEI:
redacció d’un Avantprojecte i d’un Projecte Executiu per a la Reforma, Millora i
Arranjament del pati de l’Escola Les Vinyes de Sant Cugat Sesgarrigues, consistent en
l’ordenació dels usos actuals i el modelat de la topografia per tal de dotar-lo de més
desnivells, diferents textures naturals, més vegetació, ja sigui arbustos com ombres i
que el terra fos agradable..
2- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A SATISFER
REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE









Reunions de treball, de co-creació i concreció dels objectius fixats. És
posaran en comú amb les parts implicades, les necessitats detectades i els
objectius pedagògics establerts per aquesta transformació que seran els que
marcaran la direcció i el disseny de propostes d’aquest avantprojecte.
Reunió amb l’assistència de les parts implicades, per tal de posar en comú
les propostes creades, els esborranys, i els dissenys elaborats
Visites de camp al pati, per aclariments tècnics, amidaments i d’altres
aspectes tècnics.
Redacció de l’Avantprojecte amb la documentació que es transcriu a
continuació:
 Memòria de la proposta tècnica
a. Proposta per a cadascuna de les àrees de joc i d’aprenentatge
diferenciades per edats, usos, objectius pedagògics.
b. Justificació de la solució adoptada amb les propostes d’intervenció
valorades, posant especial èmfasi en els aspectes pedagògics de les
propostes, materialitat i usos.
c. Identificació de superfícies i usos dels diversos espais de pati.
d. Criteris d’ús i posada en valor de les àrees de joc i dels equipaments
de joc i d’aprenentatge.
 Plànols d’emplaçament i plantes.
 Pressupost estimat per zones i preu total aproximat. S’estima una
variació del 10% entre l’avantprojecte i l’execució, en funció dels
increments dels preus dels materials
Presentació oficial final. En aquesta trobada final, es presentarà i exposarà
davant dels participants el resultat final de l’avantprojecte.
Presentació del projecte: 1 còpia del projecte en format PDF signat
digitalment, i en format editable en suport CD-ROM o DVD.

REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CODI DE L’EXPEDIENT: 557 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_557_SERVEI DE REDACCIO DE AVANTPROJECTE I
PROJECTE EXECUTIU REFORMA MILLORA I ARRANJAMENT PATI ESCOLA LES VINYES
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

SIGNAT
08/04/2022 12:29

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Referència: 1126

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_INFORME SECRETARIA INICI
CONTRACTACIO_07042022 (versión 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: MX386-KHFN6-QLPK2
Data d'emissió: 21 de Juny de 2022 a les 15:17:21
Pàgina 3 de 6



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17300562 MX386-KHFN6-QLPK2 8EC3E18C4D116BBF413CF36132ED4BE7EB4B2983) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues














ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 08/04/2022 12:29

El projecte es redactarà donant compliment a la legislació vigent, normativa i
ordenances municipals.
El Projecte s’ajustarà a les observacions que es formulin per part dels serveis
tècnics de l’Ajuntament.
La persona adjudicatària haurà de redactar el projecte d’acord amb la
normativa urbanística d’aplicació de l’emplaçament.
El Projecte serà redactat amb la precisió necessària perquè pugui ser
desenvolupat, continuat i executat i inclourà l’estudi de seguretat i salut en
totes les fases de l’obra.
La persona facultativa redactora del projecte serà responsable de la qualitat
tècnica del projecte redactat, així com de les conseqüències que es dedueixin
per l’Ajuntament o per a terceres persones de les omissions, errors, mitjans
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
La persona facultativa redactora del projecte participarà de les reunions i
trobades tècniques que siguin necessàries amb l’Ajuntament.
La persona facultativa redactora del projecte estarà obligada en cada fase a
esmenar els defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i
infraccions de preceptes legals o reglamentaris que li siguin imputables, en el
termini que a tal fi li concedeixi l’Ajuntament. Si les esmentades deficiències
no són esmenades en el termini esmentat, l’Ajuntament podrà optar per la
resolució del contracte o per la concessió d'un nou termini al contractista,
podent reclamar-li la corresponent indemnització pel dany i perjudicis causats.
El Projecte estarà integrat per la següent documentació:

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

AMIDAMENTS, PRESSUPOST I JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PLÀNOLS
Presentació del projecte: 1 còpia del projecte en format PDF signat
digitalment, i en format editable en suport CD-ROM o DVD.
Emissió d’informe valoratiu en el supòsit que durant el tràmit d’aprovació del
Projecte Executiu es formulin al·legacions.

3- DADES ECONÒMIQUES
 Valor estimat del contracte (VEC): El valor global del servei és de DOS MIL
CINC-CENTS EUROS (2.500,00€), IVA exclòs.
 Pressupost de licitació: El preu total de licitació és de DOS MIL CINC-CENTS
EUROS (2.500,00€), més l’IVA al tipus vigent, per import de CINC-CENTS
VINT-I-CINC EUROS (525,00€), és a dir, un pressupost total de licitació de TRES
MIL VINT-I-CINC EUROS (3.025,00€).
4- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:
Aplicació Pressupostària: 3231/63100
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5- TERMINI D’EXECUCIÓ:
 L’Avantprojecte ha d’estar redactat en el termini de 3 setmanes a comptar des
de la signatura de l’Acta d’inici del Servei. Aquesta acta es signarà un cop
contractat el servei i l’efectiva posada a disposició de la documentació
necessària per part de l’Ajuntament.
 El projecte executiu ha d’estar redactat i presentat a l’ajuntament en el termini
màxim de 2 mesos comptats a partir de la recepció per part de l’empresa de la
validació de l’Ajuntament a l’Avantprojecte..
6- RÈGIM DE PAGAMENT:
Es facturarà en el moment del lliurament de cada document (Avantprojecte i Projecte
Executiu.
El pagament es realitzarà contra presentació de factura electrònica mitjançant la
plataforma e.FACT. La unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina comptable de
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues són: L01082068. El seguiment de l'estat de
les factures es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues.
7- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT:
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga a complir el que estableix el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, a la normativa de desplegament i al que estableix.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.


Existència de Lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que la seva
divisió dificultaria la seva correcta execució.

Qüestions Econòmiques i pressupostàries


Valor Estimat del Contracte: tenint en compte l’art. 101 de la LCSP constitueix el
VEC el Pressupost d’Execució Material del Contracte:
El valor global del servei és de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500,00€), IVA
exclòs.
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Consignació Pressupostària: Existeix consignació suficient per a autoritzar la
despesa per import de fins a 3.025,00€, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària
3231/63100 del Pressupost municipal vigent.



Elecció del Procediment de Licitació: Tenint en compte que el Valor Estimat del
Contracte (2.500,00€) el procediment adoptat d’acord amb les necessitats del
contracte és el contracte menor d'acord amb l'article 118 LCSP. Aquest tipus de
procediment és l'idoni per a serveis amb un valor estimat del contracte inferior a
15.000,00€.



A data de la signatura i des de dotze mesos enrere, per aquest objecte els
contractes menors celebrats amb el tercer proposat per l’Alcaldia en la Providència
de l’Alcaldia de data 8 d’abril de 2022 sumen un total de 0,00€ (IVA inclòs)

Fonaments de dret
El contracte que es licita té la consideració de contracte de serveis amb allò disposat a
l’article 17 de la LCSP. Al citat contracte li és aplicable el règim jurídic previst pels
contractes administratius a tenor de l’article 25 de la citada Llei.
Tenint en compte que el Valor Estimat del Contracte el procediment adoptat d’acord
amb les necessitats del contracte és el contracte menor d'acord amb l'article 118 LCSP.
La LCSP, i concretament en el seu article 116.1, determina que “la signatura dels
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei”.
En el cas dels contractes menors l’art. 118 preveu que “En los contratos menores la
tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación
justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando
su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado
anterior.”. I pel cas concret dels serveis, l’art. 116.4f) de la LCSP preveu que es
justificarà adequadament la inexistència de mitjans propis per executar el servei.
En Informe de Secretaria de 15/07/2021 de 2021 s’acredita que l’Ajuntament no disposa
de mitjans propis per tal d’executar el servei.
El procediment i l’expedient s’haurà de tramitar segons el que disposen els arts. 116,
117 i 118 en quant a l’inici, contingut, aprovació, adjudicació del contracte i en relació
amb la publicitat caldrà atendre’s a l’article 63 LCSP.
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La competència sobre l’inici i aprovació de l’expedient de contractació, atribuïda a
l’Alcaldia per la disposició addicional segona, punt 1 de la LCSP, ha estat delegada a la
Junta de Govern Local aprovada pel Decret de l’alcaldia núm. 180/19, de data 17 de
juliol de 2019.
Respecte a l’adjudicació del contracte, l’art. 131 de la LCSP estableix que “Los
contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.”.
Per tot l’exposat,
L’aprovació de l’expedient de contractació s’ajustarà al següent procediment:
Primer.- Aprovar l’inici i l’expedient licitatori del contracte del servei identificat a
l’encapçalament
Segon.- Autoritzar la despesa.
No obstant, la corporació acordarà allò que estimi pertinent.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
El Secretari acctal.
Arcadi Corominas Baig
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