RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Vist l’Informe justificatiu del Cap de la Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació, de data 26 de juliol
de 2022, referent a la necessitat i idoneïtat de la tramitació mitjançant procediment de concurs
de projectes, de la contractació dels serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del
projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència
energètica del mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya), a Terrassa.
Clau: APC-22275, susceptible de ser finançat amb fons europeus provinents del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la UE – Next Generation EU en el marc
del Programa d’impuls a la rehabilitació dels edificis públics (PIREP).
Vista la resolució del titular de la Direcció de Producció de data 31 d’agost de 2022, d’inici de
l’expedient de contractació.
De conformitat amb l’encàrrec del Departament d'Economia i Hisenda de data 7 de juliol de 2022
per a la contractació abans esmentada, per un import de 172.530,73 euros més IVA per a la
redacció del projecte executiu, i d’un import de 73.941,74 euros més IVA per a la direcció de les
obres, a càrrec de la partida pressupostària 611.6390/1210 - FMRRC02I05 Aportacions ECO
inversions DD03 – Programa 121 del pressupost del Departament d'Economia i Hisenda
consignada al pressupost d’Infraestructures.cat.
L’esmentat encàrrec autoritza a Infraestructures.cat per a incorporar a la licitació l’eventual
redacció de projectes modificats que puguin esdevenir necessaris durant l’execució de les obres
i que es concretaran en un encàrrec quan sorgeixi la necessitat de redactar-los, fins a un import
màxim de 34.506,15 euros (IVA exclòs).
De conformitat amb l’Acord del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat de data 20 de juliol
de 2022 pel qual es van aprovar les bases tipus del Concurs de projectes d’arquitectura i del Plec
de clàusules administratives tipus del contracte posterior tramitat per procediment negociat sense
publicitat amb el guanyador del concurs per a la Redacció del projecte bàsic i executiu i Direcció
d’obra, ambdós adaptats al PRTR amb finançament Next Generation-UE.
Vist els Informes emesos per part de l’Òrgan de Control Economicofinancer Intern
d’Infraestructures.cat i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Hisenda de dates
18 i 21 de juliol de 2022 respectivament, relatius als dos plecs bases que regulen aquesta
contractació.
Atès que, d’acord amb allò que es disposa a l’article 17.2 del Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer,
pel qual s’aproven mesures urgents per a la implantació i gestió dels fons procedents del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, el present expedient de contractació ha de ser
tramitat per via d’urgència. Els motius que justifiquen la urgència en la tramitació de l’expedient
deriven dels breus terminis establerts per la normativa europea per a contreure la despesa i per
a executar-la quan es tracta d’expedients que, com aquest, estan finançats amb fons provinents
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis
públics (PIREP), així com de la necessitat de garantir la gestió eficient d’aquests fons, en els
termes del Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, i del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer.
Atès que es considera completat l’expedient de contractació, de conformitat amb el contingut
establert a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
De conformitat amb l’Acord de delegació del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat, pres
en la seva reunió de data 17 de novembre de 2021, en què es delega en el President i Conseller
Delegat de la Societat la facultat d’aprovar els documents que regulin la licitació i l’execució dels
contractes finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i

Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP) i d’aprovar l’expedient de
contractació, disposar l’obertura del procediment d’adjudicació i aprovar la despesa
corresponent, de conformitat amb l’article 117.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
RESOLC:
Primer. Declarar d’urgència la tramitació de l’expedient d’acord amb l’article 17.2 del Decret Llei
5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels
fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis per a l'assistència tècnica per a la
redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació i millora
de l'eficiència energètica del mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya),
a Terrassa. Clau: APC-22275 i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte
mitjançant procediment de concurs de projectes.
Tercer. Aprovar la despesa que comporta la contractació aprovada.
Quart. Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat, juntament amb
tota la documentació necessària per a la licitació del contracte.
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