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1379-000001-000066/2019
6/2019 Contracte d'execució de les obres corresponents al projecte executiu per la
reforma integral del Palau Maricel de Terra -

JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO, secretari general de l’Ajuntament de Sitges
(Barcelona)
CERTIFICO:
Que la Junta de la Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de novembre
de 2019 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
SECRETARIA CONTRACTACIÓ
APROVAR LA NO ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE CORRESPONENTS A LA
LICITACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE
EXECUTIU PER LA REFORMA INTEGRAL DEL PALAU DE MARICEL DE TERRA
(EXP. 6/2019) 1379-000001-000066/2019
El secretari general de la Corporació dóna lectura de la proposta següent:
Antecedents:
En data 15 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de
licitacions d’obres corresponents al projecte executiu per la reforma integral del Palau
de Maricel de Terra (ex. 6/2019) per procediment obert.
En data 20 de maig de 2019 es va fer la publicitat requerida a la plataforma pública de
Contractació.
En data 28 de maig de 2019 es va publicar una esmena on es va publicar document
DEUC editable que substitueix el del Sobre Digital.
En data 30 de maig de 2019 es va fer una segona esmena on es va publicar de nou
els tres documents que conformen el projecte.
En data 17 de juny de 2019 finalitzava el termini per la presentació de les proposicions
per part de les persones interessades en la licitació, es constata que s’ha presentat la
següent:
1.
2.
3.
4.
5.

UTE COTS I CLARET - TOMÁS GRACIA
OBRES I CONTRACTES PENTA S.A
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.

Vist el decret del Batlle núm. 782/19, de 25 de juliol de 2019, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
Ateses les operacions comptables següents:



Apunt previ A/ 920190007995 d’import de 650.000,00 € de data 23/10/2019
Apunt previ A/ 920199000181 d’import de 1.815.968,67 € de data 23/10/2019

Normativa aplicable:
CSV: 3275f148-df66-4f61-82a8-17beadf55f6c
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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Vist que a la contractació que es proposa li és aplicable la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), així com en el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre en tot allò que no el contradigui, el 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 i el Plec de clàusules administratives
generals de l’Ajuntament de Sitges (PCAG) aplicable als contractes de serveis, de
subministraments, a altres contractes administratius i als privats, aprovat definitivament
pel Ple municipal en data 18 de maig de 2015, i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de data 8 de juny de 2015 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6885 de data 4 de juny de 2015, també en tot allò que no contradigui el primer i
la resta de normes d’aplicació a la contractació de les Administracions Públiques.
Fonaments:
Vist l’informe emès pel responsable del contracte, el Gerent, Sr. Miquel Rodríguez
Lardin, del contingut literal següent:
INFORME que s’emet en compliment de l’establert a l’article 172 del RD 2568/1986 del ROF,
en relació al següent expedient administratiu:
EXPEDIENT

de

DESPESA

MODALITAT DESPESA: ANUL.LACIÓ D’AUTORITZACIÓ DE DESPESA
DESCRIPCIÓ:
REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PALAU MARICEL DE TERRA
IMPORT: 650.000 I 1.815.968,67
TERCER: - - - - NIF/CIF: - - - - - -REFERÈNCIA OPERACIÓ COMPTABLE:920190007995-920199000181
Qui subscriu informa el present expedient segons segueix:
S’informa favorablement el desistiment i arxiu del procediment de l’expedient de contractació
les obres corresponents al projecte executiu per la reforma integral del Palau de Maricel de
Terra ( exp. 64/2018 ) per procediment restringit., de conformitat amb allò que disposa l’article
152 LCSP.
Altres aspectes a informar en compliment de l’article 172 del ROF, si s’escau:
a) El Projecte executiu per la reforma arquitectònica del Palau Maricel de Terra es va aprovar
definitivament en data 26-9-18 i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 11-10-18.
b) Mitjançant resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny de 2019, es denega l’operació de
reforma del Palau Maricel de Terra , susceptible de cofinançament del PO FEDER 20142020.
c) El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 15-3-19, va aprovar el Pla
Econòmic Financer 2019-2020.
d) En data 5 de juliol de 2019, El Director – Gerent en funcions del Consorci del Patrimoni de
Sitges, informa que el projecte aprovat no resolt satisfactòriament diversos aspectes
essencials com; reforçament de l’estructura, climatització, enllumenat , protecció d’incendis
i museografia de l’edifici, que aconsellen elaborar un nou projecte executiu més detallat.
Consideracions per tot allò exposat anteriorment:
CSV: 3275f148-df66-4f61-82a8-17beadf55f6c
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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a) Incompliment del Pla Econòmic Financer per haver-se anul·lat part del finançament del
projecte.
b) Necessitar d’actualitzar el projecte inicial
Sitges, 24 d’octubre de 2019.
Miquel Rodríguez Lardin
Gerent

En compliment de l’establert a l’article 172 del RD 2568/1986 del ROF, i en relació als
elements addicionals a informar per l’expedient de despesa (13.1.1.1. Elements
bàsics) establerts en els articles 15 a 20 del Reglament de Control Intern de
l’Ajuntament de Sitges i Ens dependents i participats, s’informa el següent:
a) S’informa favorablement l’expedient de conformitat amb l’establert a la normativa
que li és d’aplicació i tenint en consideració els aspectes següents.

En compliment de l’establert en la Disposició addicional tercera (apartat 8) de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic per la que s’estableix el
preceptiu informe jurídic del Secretari General en aquest tipus d’expedients, s’informa
del següent:
-

No es pot informar favorablement el desistiment del contracte atès que aquest
ha d’estar fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, no
concorrent cap causa d’aquest tipus d’acord amb l’article 152.4 de la LCSP.

-

En canvi sí es pot informar favorablement l’acord de no adjudicar el contracte
indicat d’acord amb l’article 152.3 de la LCSP en base a les raons d’interès
públic indicades a l’informe emès per la Gerència municipal, tals com la manca
de finançament provinent del PO FEDER 2014/2020 que amb la desestimació
de la subvenció sol·licitada en podria determinar un incompliment del Pla
Econòmic Financer aprovat Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de
data 15-3-19 pel mateix període i la revisió prevista del projecte de les obres a
executar.

VISTES les conclusions de l’informe proposta s’adopten els següents acords:
PRIMER.- ACORDAR la no adjudicació del contracte corresponent a la licitació d’obres
corresponents al projecte executiu per la reforma integral del Palau de Maricel de Terra
(ex. 6/2019) per procediment obert en base a l’article 155.3 de la LCSP.
SEGON.- PUBLICAR el present acord a la Plataforma de Contractació, d’acord amb
l’art 63.3. Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017 (LCSP)
TERCER.- APROVAR les anul·lacions de despesa A/ següents:
Exercici
2019 Anul·lació licitació
per
manca
de

Aplicació pressupostaria
E111 33011 6320049

CSV: 3275f148-df66-4f61-82a8-17beadf55f6c
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio

Apunt previ
920190007995
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650.000,00 €
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finançament
Anul·lació licitació obres
rehabilitació i restauració
Palau Maricel de Terra
Exerc 2020-2021 per
manca de finançament

E111 3011 6320049

920199000181

1.815.968,67 €

QUART.- NOTIFICAR el present acord a les empreses presentades, d’acord amb l’art.
152 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017 (LCSP)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent.
I perquè així consti en l'expedient, lliuro el present certificat, amb reserves de l'art. 206
del Reglament d'organització i funcionament, per ordre i amb el vist-i-plau de
l’Alcaldessa.
Sitges, signat electrònicament
Vist i plau
L’Alcaldessa
Aurora Carbonell Abella

CSV: 3275f148-df66-4f61-82a8-17beadf55f6c
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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