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Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Decret d'Alcaldia
Data: 23/05/2019
Número: 188

DECRET NÚM: 188/19

Decret núm. 188/19, de 23 de maig, pel qual es resol adjudicar a RÈCOP, RESTAURACIONS
ARQUITECTÒNIQUES, S.L. l’obra “Restauració del Palau dels Marquesos de Llió 3a fase”.
Fets:
1. Vist l’expedient tramitat, de contractació de l’obra “Restauració del Palau dels Marquesos de Llió 3a fase”.
2. Vist que dins del termini van presentar ofertes la següent empresa: RÈCOP, RESTAURACIONS
ARQUITECTÒNIQUES, S.L.
3. Vist que el dia 24 d’abril de 2019 es va constituir la mesa de contractació i es va procedir a l’obertura dels
sobres A, donant lloc a la següent puntuació als criteris susceptibles de judici de valor:
A.- Planificació de l’obra
a)
Detall i coherència: 5,0 punts
b)
Identificació i descripció de les tasques més rellevants: 2,5 punts
c)
Grau de detall del Diagrama de Gantt: 4,5 punts
Subtotal Planificació obra = 12,0 punts
B.- Memòria Procés constructiu
a)
Detall i coherència: 3,5 punts
b)
Delimitació i justificació fases: 2,0 punts
c)
Identificació punts singulars: 2,0 punts
d)
Mitjans auxiliars: 1,0punts
Subtotal Memòria procés constructiu = 8,5 punts
TOTAL PUNTUACIÓ MILLORES RÈCOP = 20,5 PUNTS
4. Vist que el dia 8 de maig del 2019 es va reunir novament la mesa de contractació, donant lectura en primer
lloc a la puntuació continguda en el punt anterior, relativa als criteris susceptibles de judici de valor, i
procedint en la mateixa sessió a l’obertura dels sobres B, es procedeix a la valoració dels criteris de
valoració automàtica, que juntament amb els criteris susceptibles de judici de valor, representen la següent
puntuació final:
NOM
RÈCOP, RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L.

IMPORT BASE
204.432,50 €

IVA

TOTAL

42.930,83 €

247.363,33 €

puntuació puntuació puntuació puntuació
preu
garantia
millores
total
13,65

10

20,5

44,15
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5. Vist que la mesa de contractació va comprovar que el licitador es troba inscrit en el RELI, en el qual consten
acreditats tots els requisits de capacitat i solvència requerits al Plec de Prescripcions Administratives
Particulars, així com que es dedueix poder bastant per a que Roser Galceran Piñol, amb D.N.I. núm.
39861272-H, de forma individual, actuï en representació de l’empresa denominada RÈCOP,
RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L.
6. Vist que l’oferta presentada per l’empresa RÈCOP, RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L., és la
més avantatjosa pels interessos municipals.
7. El dia 14 de maig de 2019 mitjançant proposta preliminar d’adjudicació es proposa com adjudicatari de
l’esmentada obra a l’empresa que s’indica en l’apartat anterior i per les raons que figuren en l’acta de la
mesa de contractació.
8. El dia 21 de maig de 2019, mitjançant registre d’entrada núm. 960/2019, l’empresa RÈCOP,
RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L. presenta la documentació que se li va requerir en la
proposta preliminar d’adjudicació.
Fonaments de dret:
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
2. L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, atribueix a l’Alcalde les competències en la matèria
plantejada.
3. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 (articles vigents).
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (articles vigents).
5. Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6. Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.
Per tant, decreto:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a favor de l’empresa RÈCOP, RESTAURACIONS
ARQUITECTÒNIQUES, S.L. el contracte de l’obra “Restauració del Palau dels Marquesos de Llió 3a fase”, per
import de 204.432,50 € + 42.930,83 € d’IVA, resultant un preu de contracte de 247.363,33 €, mitjançant procediment
obert i d’acord amb la proposició presentada, el projecte aprovat, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Condicions Tècniques.
Segon.- Notificar l’adjudicació a l’empresa RÈCOP, RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L., adjudicatària
del contracte, per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- Traslladar a l’adjudicatari, juntament amb la notificació d’aquest decret, el document per a la formalització
del contracte, per tal que ho torni degudament signat digitalment dins dels 15 dies següents a la recepció de la
notificació. A títol informatiu se li adverteix que, una vegada produïda la signatura del document contractual, haurà de
procedir a l’entrega del Pla de seguretat i salut en els 8 dies següents a aquella.
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Quart.- Donar compte d'aquest Decret a l'Ajuntament Ple en la primera sessió que realitzi.
Sant Pere de Riudebitlles, 23 de maig de 2019
L'Alcaldessa,

Dono fe
La Secretària,
PEREZ GIL, CELSA
Secretària Interventora
23/05/2019 14:41

ESTEVE
NADAL,
ROSA
MARIA
Alcaldessa
23/05/2019

Rosa Maria Esteve Nadal

Celsa Pérez Gil
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