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PROPOSTA DECRET
1.Per decret núm. 5922/2022, de 1 de juny, de la regidora delegada d´Administració, Bon Govern
i Transparència es va convocar la licitació del les obres del projecte de reforma de l´espai existent
com a Bibliolab i Espai Jove a la biblioteca Pompeu Fabra per un import màxim per l’ adjudicació
del contracte de fins a 165.836,45 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte, dividit en
dos lots:
Lot 1 Reforma, execució dels treballs de reforma interior: 124.587,81 €
Lot 2 Subministrament de mobiliari i complements:41.248,64 €
2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes han presentat proposta les següents
empreses:
Lot 1: S´ha presentat l´ empresa Constru-Eco Park SL
Lot 2: S´han presentat les empreses Expert Line SL i Bernadí SA
3. Mitjançant informe de data 12 de juliol de 2022, la cap del Servei d´Equipaments Municipals
exposa que les ofertes econòmiques presentades pels licitadors son les següents:
Expert Line SL: 40.233,18 €
Bernadí SA: 37.750,26 €
Atès que l´ únic criteri d´adjudicació és el preu proposa adjudicar el Lot 2 Subministrament de
mobiliari i complements a l’ empresa Bernadí SA per un import de 37.750,26 €, iva no inclòs.
4. Mitjançant informe de data 13 de juliol de 2022, la cap del Servei d´Equipaments Municipals
exposa que la documentació presentada per l’ empresa Constru-Eco Park SL per la valoració dels
criteris subjectiu compleix els requisits dels plecs i del projecte.
5. La Mesa de Contractació celebrada el dia 14 de juliol de 2022 procedeix a l’ apertura del sobre
B i proposa adjudicar el Lot 1, Reforma, execució del treballs de reforma interior, a l’ empresa
Constru-Eco Park SL per un import de 123.341,93 €, iva no inclòs
6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació
a les partides corresponents del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2022.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
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En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022, de 28 de febrer, de
delegació de competències,
RESOLC:
Primer . Adjudicar la contractació del Lot 1, Reforma, execució de treballs de reforma interior,
del projecte de reforma de l´espai existent com a Bibliolab i Espai Jove a la biblioteca Pompeu
Fabra, a l’ empresa Constru-Eco Park SL per un import de 123.341,93 €, iva no inclòs.
Segon. L´ empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització
del corresponent contracte administratiu a comptar del dia següent al que hagi rebut la notificació.
Tercer. Autoritzar i disposar l’import de 149.243,73 € a favor de l’ empresa Constru-Eco Park
SL (AD núm. 75211 )
Tercer . Adjudicar la contractació del Lot 2, Subministrament de mobiliari i complements, del
projecte de reforma de l´espai existent com a Bibliolab i Espai Jove a la biblioteca Pompeu Fabra,
a l’ empresa Bernadí SA per un import de 37.750,26 €, iva no inclòs.
Quart. L´ empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització
del corresponent contracte administratiu a comptar del dia següent al que hagi rebut la notificació.
Cinquè. Autoritzar i disposar l’import de 45.677,82 € a favor de l’ empresa Bernadí SA (AD
núm. 69388 )
Sisè. Aprovar els següents documents comptables inversos:
A/ núm. 75210 per import 150.751,25 €
A/ núm. 69383 per import de 49.910,85 €
Setè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.
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