Serveis Generals– Expedient: 2/2019/COHSE

CERTIFICAT DE L’ACORD

SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT, secretària de l'Ajuntament de Molins de Rei.
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària que es va dur a terme el dia 17 de
novembre de 2020, va adoptar-se entre altres acords el següent:
Aprovar la proposta millor puntuada com possible adjudicatari del Concurs de
projectes convocat per l’Ajuntament de Molins de Rei amb la finalitat de seleccionar la
millor proposta per a dur a terme la construcció de la residència de 102 places i centre
de dia de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les Sínies, 7-9.
Atès que en data 29 d’octubre de 2019 es va aprovar l’expedient per a la Contractació del
concurs de projectes amb intervenció de Jurat, amb la finalitat de seleccionar la millor
proposta que, per la seva adequació, qualitat arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i
constructiva sigui valorada pels membres del Jurat com la millor i més idònia per a dur a
terme la construcció de la residència de 102 places i centre de dia de 20 places a Molins de
Rei al solar municipal ubicat al carrer les Sínies, 7-9.
Atès que la licitació del concurs de projectes està configurada en dues fases, essent la
primera la fase de selecció dels candidats que, en base a criteris objectius de selecció, han
de passar a la següent fase.
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia número 303 de 11 de febrer de 2020, esmenat en
relació a la puntuació pel Decret 402 de 25 de febrer de 2020, es va seleccionar als cinc
equips que havien de passar a la segona fase del concurs de projectes amb intervenció de
Jurat, amb la finalitat de seleccionar la millor proposta que, per la seva adequació, qualitat
arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i constructiva sigui valorada pels membres del
Jurat com la millor i més idònia per a dur a terme la construcció de la residència de 102
places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei al solar municipal ubicat al carrer les
Sínies, 7-9.
Atès que els cinc equips seleccionats per passar a la següent fase van presentar les ofertes
dins el termini previst.
Vist que en data 23 de setembre de 2020 es va constituïr el Jurat encarregat de portar a
terme la valoració subjectiva de les ofertes presentades pels cinc equips que han passat a la
segona fase del concurs de projectes convocat per l’Ajuntament de Molins de Rei amb la
finalitat millor i més idònia proposta per a dur a terme la construcció de la residència de 102
places i centre de dia de 20 places en el marc d’un procediment per a l’ulterior adjudicació
d’un contracte de serveis en els termes llei de contractes del sector públic per part del
concessionari de la gestió de la residència.
Vist que en data 14 d’octubre de 2020 es va reunir, de nou, el Jurat, a efectes de finalitzar la
valoració de les propostes presentades.
Vist que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el 3.11.2020, en el punt de
l’ordre del dia número 11 va acordar:
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“Únic.- Donar per recepcionat l’informe valoratiu de les diferents propostes del concurs de
projectes per a dur a terme la construcció de la residència de 102 places i centre de dia de
20 places emès pel Jurat designat a aquestes efectes, en el qual es determinen les
valoracions següents:
Lema

Proposta
Proposta
TOTAL
arquitectònica
organitzativa
41,85
7,40
49,25

Jardí
Com a casa
(com.a.casa.molins@gmail.com)
OM
Com a casa
Flexo

48,85
50,35
42,00
55,05

7,60
6,15
5,15
7,70

56,45
56,50
47,15
62,75

Vista la proposta d’adjudicació efectuada per l’equip administratiu dependent de l’òrgan
de Contractació i que exposa el següent:
“Atès que les ofertes presentades per part dels respectius equips es resumeixen de la
següent forma:
Lema
Jardí
Com a casa
(com.a.casa.molins@gmail.com)
OM
Com a casa
Flexo

Preu
ofertat Preu ofertat Reducció termini
(sense IVA)
IVA inclòs
execució
projecte
406.585,79 €
491.968,80 €
sense IVA
IVA inclòs
5 setmanes
477.950,00 €
IVA inclòs
395.000,00 €
sense IVA
5 setmanes
389.097,70 €
470.808,21 €
sense IVA
IVA inclòs
5 setmanes
360.240,00 €
435,890,4 €
sense IVA
Iva inclòs
5 setmanes
390.775,00 €
472.837,75 €
sense IVA
IVA inclòs
5 setmanes

Una vegada analitzada la documentació presentada en el sobre 3.2 i en tant que es
verifica la correcció d’aquesta, es procedeix a puntuar les ofertes presentades en el sobre
3.2, essent, el resultat, el següent:

Lema
Jardí

Oferta
Reducció termini Total
econòmica
(15 execució projecte puntuació
punts)
(5 punts)
sobre 3.2
13,29 punts
5 punts
18,29 punts
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Com a casa

18,67 punts

(com.a.casa.molins@gmail.com)
OM
Com a casa
Flexo

13,68 punts
13,89 punts
15 punts
13,83 punts

5 punts
5 punts
5 punts
5 punts

18,89 punts
20 punts
18,83 punts

A banda, les puntuacions obtingudes en relació a les ofertes presentades en el sobre 3.1
van ser:

Lema
Jardí
Com a casa
(com.a.casa.molins@gmail.com)
OM
Com a casa
Flexo

Proposta
Proposta
TOTAL
arquitectònica
organitzativa
41,85
7,40
49,25

48,85
50,35
42,00
55,05

7,60
6,15
5,15
7,70

56,45
56,50
47,15
62,75

A continuació es procedeix a sumar les puntuacions obtingudes en el sobre 3.1 mes les
obtingudes en el sobre 3.2
Lema
Jardí
Com a casa
(com.a.casa.molins@gmail.com)
OM
Com a casa
Flexo

Total
puntuacions
sobre 3.1
49,25 punts

Total
puntuacions
sobre 3.2
18,29 punts

TOTAL
67,54 punts

56,45 punts
56,50 punts
47,15 punts
62,75 punts

18,67 punts
18,89 punts
20 punts
18,83 punts

75,12 punts
75,39 punts
67,15 punts
81,58 punts

Finalment, i de conformitat amb l’obertura del sobre 4, la relació de lemes i equips és la
següent:

Lema
Jardí

licitador
UTE: PINEARQ, S.L.P. / BRULLET DE
LUNA I ASSOCIATS, S.L.P
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Com a casa

UTE: ESTUDI P.S.P ARQUITECTURA,
S.L.P. / PIC AGUILERA ARQUITECTES,
S.L. / PIBARQUITECTURASIX, S.L.P.

(com.a.casa.molins@gmail.com)
OM
Com a casa
Flexo

UTE: PASCUAL-AUSIO
ARQUITECTES, S.L.P. / ESTEVE
PUIGDENGOLAS LEGLER
CODINA PRAT VALLS I ARQUITECTES
ASSOCIATS, S.L.P.
UTE: BATLLORI & TREPAT
ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO
MARTINEZ, MAXIMILIÀ TORRUELLA,
ARQUITECTURA, S.L.

A la vista de tot l’exposat i de les puntuacions finals obtingudes per a cada un dels equips i
de conformitat amb el previst a la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives
que regeixen el present concurs de projectes, l’equip administratiu dependent de l’òrgan de
Contractació proposa l’adjudicació del Concurs de projectes de projectes convocat per
l’Ajuntament de Molins de Rei amb la finalitat millor i més idònia proposta per a dur a terme
la construcció de la residència de 102 places i centre de dia de 20 places en el marc d’un
procediment per a l’ulterior adjudicació d’un contracte de serveis en els termes llei de
contractes del sector públic per part del concessionari de la gestió de la residència al
següent equip i amb la següent puntuació:
-

UTE: BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO MARTINEZ,
MAXIMILIÀ TORRUELLA, ARQUITECTURA, S.L amb una puntuació total de 81,58
punts

La present proposta d’adjudicació queda condicionada a que el futur adjudicatari, en el
termini que s’assenyali en la notificació i previ a la formalització realitzi les actuacions que se
li indiquin, sense que les quals no tindrà efectes aquesta adjudicació, ni el portarà a terme la
formalització al seu favor. “
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia número 571 de 20 de març de 2020 l’Alcalde va
delegar a la Junta de Govern:
“- Les contractacions administratives i les concessions de serveis públics, qualsevol que
sigui el procediment i la forma escollida per a la licitació, d'un valor estimat del contracte
superior a 221.000.- €, observant els procediments i les formes en cada cas aplicables
d'acord amb la llei, sense que els contractes superin els límits de la competència que la llei
atribueix a l'alcalde. La competència delegada comporta l'atribució a la Junta de Govern
Local de les facultats d'aprovació dels projectes, de l'expedient de contractació amb
l'aprovació de la despesa, dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques, de les adjudicacions i de l'exercici de totes les facultats que la legislació atribueix
a l'òrgan de contractació quant a la interpretació, inspecció, modificació i resolució del
contracte.”
Vista l’Informe-Proposta d’acord del Responsable de Serveis Generals i Cap del Negociat de
Rendes signada el 11.11.2020.
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Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de Govern
Local acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar la proposta d’adjudicació del Concurs de projectes de projectes convocat
per l’Ajuntament de Molins de Rei amb la finalitat millor i més idònia proposta per a dur a
terme la construcció de la residència de 102 places i centre de dia de 20 places en el marc
d’un procediment per a l’ulterior adjudicació d’un contracte de serveis en els termes llei de
contractes del sector públic per part del concessionari de la gestió de la residència al
següent equip i amb la següent puntuació:
-

UTE: BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO MARTINEZ,
MAXIMILIÀ TORRUELLA, ARQUITECTURA, S.L amb una puntuació total de 81,58
punts

Segon: Requerir a UTE: BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO
MARTINEZ, MAXIMILIÀ TORRUELLA, ARQUITECTURA, S.L per a que, en el termini de 10
dies hàbils, a comptar des de la recepció del present acord, presenti la documentació
establerta a la clàusula 17ena de les Bases que regeixen el concurs de projectes i que és:
-

Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Si actua en nom d’una persona jurídica, a més del DNI,
haurà d’aportar escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per
representar a la persona jurídica, i l’escriptura deconstitució o d’adaptació, si s’escau,
de la persona jurídica i/o aquella en que consti el darrer objecte social vigent, en el qua
hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
En el cas de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels
Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RLCAP. La capacitat d’obrar de la resta d’empreses estarngeres
s’acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.

-

Documentació acreditativa de la solvència aportada en el DEUC.

-

Certificats d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris i amb la Seguretat
Social.

-

Documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional, i documentació que acrediti la disposició dels mitjans que s’hagi
compromès a adscriure.

-

La constitució d’una pòlissa d’assegurances multirisc amb contingut i continent amb
cobertura de responsabilitat civil per un import de 300.000 euros, essent el beneficiari
l’Ajuntament, que s0’haurà d’acreditar presentant aquesta i el rebut original
corresponent.

En el cas de no aportar la documentació requerida en el termini de 10 dies hàbils a comptar des
de la recepció del requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del
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3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els
termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
I perquè així consti i doni lloc als efectes corresponents, expedeixo aquesta certificació,
amb l’advertiment a què fa referència l’art. 206 del ROF, amb el vist-i-plau del Sr.Alcalde de
Molins de Rei, el dia 17 de novembre de 2020.

Sandra Castelltort i Claramunt

Xavi Paz Penche

La Secretària

L'Alcalde
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