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PROVIDÈNCIA D’INICI DE L’ALCALDIA I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
El dia 19 de juliol, per decret d’Alcaldia 272/18 es va aprovar inicialment el projecte “PROJECTE EXECUTIU DE
RESTAURACIÓ DEL PALAU DELS MARQUESOS DE LLIÓ 3A FASE”, elaborat per Dilmé Fabré Torras i Associats,
S.L.P.; i definitivament per Decret de l’Alcaldia núm. 350/18, de 26 de setembre.
Es fa palès la necessitat per part d’aquest Ajuntament de realitzar les obres mencionades al paràgraf anterior, ja que
aquesta fase és necessària per posar en ple funcionament i donar total operativitat l’edifici del Palau dels Marquesos
de Llió, que entre d’altres usos, acollirà la futura Biblioteca Municipal. Això permetrà a l’Ajuntament l’estalvi de
l’import del lloguer de l’espai que actualment ocupa la biblioteca municipal.
Amb aquesta actuació es posa en valor el ric patrimoni cultural i arquitectònic que es troba en el nucli històric de
Sant Pere de Riudebitlles. Els beneficis d’aquesta posada en funcionament estan explicats al projecte aprovat
d’aquesta obra, permetent així recuperar la funcionalitat del mateix, aquesta vegada com a equipament cultural de
titularitat pública. En aquesta segona fase es donarà per acabada l’actuació a l’interior dels espais que configuren la
propietat municipal objecte de la rehabilitació. El cos que dona a la façana principal ja ha estat rehabilitat per bé que
en aquesta fase es contempla algun complement. El gruix d’aquesta tercera fase és la rehabilitació de la casa de
cos que s’entrega i connecta a dos nivells amb el Casal, en especial les dues plantes superiors que entraran en
servei com a dependències de la nova Biblioteca Municipal que s’establirà en aquest edifici patrimonial rehabilitat.
Coberta, estructura, instal·lacions, tancaments i acabats son els grans paquets d’aquesta obra. La tercera fase
comença allà on va quedar la segona i deixa pendent per a una quarta fase futura l’arranjament i restauració de les
façanes, en especial la que dona a la plaça i també algunes millores que potser es vulguin implementar a les
instal·lacions generals de l’edifici.
Davant de les característiques de l’actuació a fer i del pressupost que es preveu, es considera que el procediment
licitatori més idoni i eficient és l’obert simplificat previst als apartats 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP, amb varis
criteris d'adjudicació, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
Es deixa constància que aquest procediment es porta a terme després d’haver quedat deserta una primera licitació.
Es continua considerant que l’obert simplificat és el millor procediment per a licitar aquesta obra, tot i que es
canviaran els criteris de puntuació, fonamentalment en dos aspectes: a) s’eliminarà la possibilitat d’oferir millores, i
b) es modificarà la fórmula de valoració del criteri del preu més baix, continuant amb una fórmula proporcional però
“corregida”, que minimitzarà diferències de puntuació entre licitadors que ofereixin petites baixes. Aquestes
correccions obeeixen a la recent pujada de preus del mercat en algunes de les partides del projecte d’obres aprovat,
que fan molt difícil l’assumpció de les millores, així com l’oferta de grans percentatges de baixa en el preu,
circumstàncies que probablement van motivar que la primera licitació quedés deserta.
Per tot això, disposo:
Primer.- Incoar un nou expedient per a la licitació de l’obra “PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL
PALAU DELS MARQUESOS DE LLIÓ 3A FASE”, segons projecte de data juny de 2018, elaborat per Dilmé Fabré
Torras i Associats, S.L.P.; aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia núm. 272/18, de 19 de juliol, i definitivament
per Decret de l’Alcaldia núm. 350/18, de 26 de setembre, prèvies les formalitats i consultes tècniques i professionals
que calguin.
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El valor estimat del contracte ascendiria a la quantitat de 206.601,82 euros. A aquesta quantitat s'afegeix el 21% en
concepte d'IVA (43.386,38 euros), resultant un preu de contracte de 249.988,20 euros (tipus de licitació).
Segon.- Donar per justificada (article 116.4,e)) la necessitat de l’Ajuntament a la qual es pretén donar satisfacció
mitjançant aquesta contractació i la seva relació amb l’objecte del contracte, segons el relatat a la part expositiva.
Tercer.- Determinar la conveniència de no dividir en lots l’objecte del contracte (article 116.4,g)), donat que la
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta
execució del mateix des d’un punt de vista tècnic: l’obra està considerada com a una única unitat i una eventual
divisió en lots dificultaria l’execució de la mateixa, generant costos innecessaris de coordinació i temporització entre
les diferents actuacions a portar a terme.
Quart.- Incorporar a l’expedient de licitació els següents documents:
-

La resolució aprovatòria del projecte.
L’acta de replanteig previ.
Plec de clàusules administratives particulars.
Plec de condicions tècniques (consta en el projecte aprovat).
Clàusula de revisió de preus (a incloure en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i assenyalant
la seva improcedència, donada la durada del contracte inferior a un any).
Certificat d’existència de crèdit pressupostari.
Informe de la Secretaria-Intervenció.

Cinquè.- Donar a l’expedient de licitació el tràmit de contracte obert simplificat, previst als apartats 1 a 5 de l’article
159 LCSP, amb varis criteris d'adjudicació, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
Sant Pere de Riudebitlles, 21 de març de 2019
L’Alcaldessa,
ESTEVE
NADAL,
ROSA MARIA
Alcaldessa
21/03/2019

Rosa Maria Esteve Nadal
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