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DECRET
2021/CONT/07
Promotor

Codi XBMQ

P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges

Tipus d’expedient

Objecte

Adjudicació.. Procediment obert simplificat i amb únic criteri
d’adjudicació de les obres relatives al “Projecte de la
instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic Can Llopis de
Sitges”

Destinataris

Servei de Contractació de la
Diputació de Barcelona

Núm. op. comptable

220210002960
220219000052
220219000053

CIF/DNI

Import total

160.164,05 €

Altres serveis
Ref. interna

Acte de
referència VNIS

136/2021
204/2021

Per decret de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges, de data 8
de juliol de 2021 i número de registre 136/2021 es va aprovar inicialment el “Projecte de
la instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”, amb un
pressupost de cent trenta-tres mil cinc-cents seixanta-nou euros amb deu cèntims
(133.569,10 €) IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de vint-i-vuit mil quarantanou euros amb cinquanta-un cèntims (28.049,51 €), resulta per un pressupost total de
cent seixanta-un mil sis-cents divuit euros amb seixanta-un cèntims (161.618,61 €), IVA
inclòs, i que contenia, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut, que
preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci publicat al BOPB de data 15 de
juliol de 2021. Transcorregut el termini de 30 dies hàbils, i atès que no es van presentar
reclamacions ni al·legacions al projecte, aquest va esdevenir definitivament aprovat,
deixant constància mitjançant anunci publicat al BOPB de data 3 de setembre de 2021.
Per decret la Direcció-gerència (e.f.) del CPS de data 18 d’octubre de 2021 i número de
registre 204/2021 es va aprovar l’expedient de contractació consistent en el contracte
d’obres del “Projecte de la instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic Can Llopis de
Sitges”, amb un pressupost de cent trenta-tres mil cinc-cents seixanta-nou euros amb
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deu cèntims (133.569,10 €) IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de vint-i-vuit
mil quaranta-nou euros amb cinquanta-un cèntims (28.049,51 €), resulta per un
pressupost total de cent seixanta-un mil sis-cents divuit euros amb seixanta-un cèntims
(161.618,61 €), IVA inclòs.
Es va provar que la contractació es realitzés mitjançant tramitació ordinària, no subjecta
a regulació harmonitzada i no susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
procediment obert simplificat i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació: el preu, en
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, en estar
perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu objecte, en
els termes que consten en el “Projecte de la instal·lació d’un ascensor al Museu
Romàntic Can Llopis de Sitges”, que tenia la condició de Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.
El corresponent anunci de convocatòria de la licitació es va publicar al Perfil del
contractant el dia 20 d’octubre de 2021.
En data 18 de novembre de 2021 es va constituir la Mesa de Contractació de Serveis
Interns i Sector Públic, de forma telemàtica per a la qualificació prèvia de la
documentació, obertura econòmica i proposta d’adjudicació, presentada per l’únic
licitador, en temps i forma assenyalats al Perfil de Contractant de la Diputació de
Barcelona, de la contractació relativa al procediment obert simplificat amb un únic criteri
d’adjudicació corresponent al “Projecte de la instal·lació d’un ascensor al Museu
Romàntic Can Llopis de Sitges”, tot això de conformitat amb allò que disposen els
articles 140, 150, 157, 159 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), tot d’acord segons l’acta que es transcriu a continuació:
“A les 12 hores i 15 minuts del dia 18 de novembre de 2021, es constitueix convocats en legal
forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, de forma
telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del Servei de Contractació de la
Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola Salinas, com a delegada de la
secretària general, pel Sr. Gerard Santafè Civit, com a delegat de l’interventor general, pel Sr.
Pere Izquierdo Tugas, director-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges i per la secretària de
la Mesa la Sra. M. Dolores Carmona Fernández. Sense que assisteixi cap empresa a aquest
acte. Es constitueix la present Mesa per a la qualificació prèvia de la documentació, obertura
econòmica i proposta d’adjudicació, presentada per l’únic licitador, en temps i forma assenyalats
al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al procediment
obert simplificat amb un únic criteri d’adjudicació corresponent al “Projecte de la instal·lació
d’un ascensor al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”, tot això de conformitat amb allò
que disposen els articles 140, 150, 157, 159 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
El President ordena l'obertura del sobre únic de la documentació i del criteri automàtic de l’única
empresa presentada i admesa, el qual ofereix el següent resultat:
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PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa CONSTRU-ECO PARK, SL, amb
NIF-B62433578, la qual presenta tota la documentació assenyalada en els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars d’acord amb el model de l’Annex 1 del PCAP.
Presenta oferta per 132.366,98 €, IVA exclòs.
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitatpreu es el que tot seguit s’indica:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri únic: ........................................................................................................... El preu
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació
a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima puntuació
a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
-

Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.

-

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.

-

Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a aquesta mitjana.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes
que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.

En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 2d089f205dba0253cf11 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 3

Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64 · Fax 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

En tot cas el Consorci del Patrimoni de Sitges es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article
150.3 LCSP.
El resum de la valoració de la puntuació de l’oferta admesa a aquesta licitació és la següent:
EMPRESA

Preu ofert, IVA exclòs

Diferència

Punts

CONSTRU-ECO PARK, SL

132.366,98

1.202,12

100,00

Llindar

100.176,83

33.392,28

Es comprova en aquest mateix acte, que l’oferta no es troba incursa en presumpció
d’anormalitat.
De conformitat amb el que estableixen els articles 140, 150, 157, 159 i 326 de la LCSP, la
Mesa considera oportú proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat amb un únic criteri d’adjudicació corresponent al “Projecte de la
instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges” a l’empresa
CONSTRU-ECO PARK, SL, amb NIF-B62433578, per la quantitat de 132.366,98 €, IVA
exclòs, més 27.797,07 € en concepte de 21% d’IVA, d’acord amb la seva oferta.
Essent les 12 hores i 30 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.”

La Mesa de contractació en aquesta mateixa sessió de data 18 de novembre de 2021,
considerar oportú l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat amb un únic
criteri d’adjudicació corresponent al “Projecte de la instal·lació d’un ascensor al Museu
Romàntic Can Llopis de Sitges” a l’empresa CONSTRU-ECO PARK, SL, amb NIFB62433578, d’acord amb la seva oferta:
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus % IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

132.366,98 €

21%

27.797,07 €

160.164,05 €

Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150
i concordants de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
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L’adjudicatari, en data 9 de desembre de 2021, ha fet dipòsit mitjançant aval bancari de
l’import de la garantia definitiva de 6.618,35 €, corresponent al 5% del preu final ofert,
IVA exclòs (132.366,98 €).
Segons la clàusula 1.5 del PCAP “El contracte tindrà un termini d’execució de quatre (4)
mesos a comptar de la data de comprovació del replanteig si ha estat notificada
l’aprovació del Pla de seguretat i salut. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà
des de l’acta d’inici de les obres. El contracte NO serà prorrogable.”
Atès que s’ha d’actualitzar la despesa de 153.770,72 € que correspon a l’import base
d’adjudicació de 132.366,98 € més 21.403,74 € en concepte del 77% d’IVA no deduïble,
amb càrrec de les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:
Exercici

Import

Programa

Econòmic

2022

153.770,72 €

333

682.00.03

Tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 de la LCSP, i que resta supeditada a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les
obligacions derivades del contracte i a la fermesa del finançament.
Vist que segons s’estableix en l’art. 18.8 dels Estatuts vigents del CPS és competència
de la Direcció-gerència l’aprovació, autorització de la despesa i adjudicació dels
expedients de contractació la quantia dels quals no excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del CPS i sempre que no tinguin una durada superior a quatre
anys.
En funció de tot això, la tècnica assessora adscrita a la Direcció-gerència proposa
l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ

Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
Serveis Interns i Sector Públic en sessió de data 18 de novembre de 2021, la
contractació relativa al “Projecte de la instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic Can
Llopis de Sitges” a l’empresa CONSTRU-ECO PARK, SL, amb NIF-B62433578, d’acord
amb la seva oferta:
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PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus % IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

132.366,98 €

21%

27.797,07 €

160.164,05 €

Segon.- APROVAR l’anul·lació de les autoritzacions de despesa (A) aprovades amb
anterioritat, d’acord amb el següent detall:

Exercici

Programa

2021

333

2022

333

Import
autoritzat

Número
d’operació
d’anul·lació

682.00.03

38.791,81 €

220210002960

682.00.03

116.375,41 €

220219000052

Econòmic

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 153.770,72 € que correspon a
l’import base d’adjudicació de 132.366,98 € més 21.403,74 € en concepte del 77% d’IVA
no deduïble, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:
Exercici

Import

Programa

Econòmic

2022

153.770,72 €

333

682.00.03

Tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 de la LCSP, i que resta supeditada a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les
obligacions derivades del contracte i a la fermesa del finançament.
Quart.- COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització es produirà dins del termini
de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa CONSTRU-ECO PARK, SL, amb
NIF-B62433578, per al seu general coneixement.
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Sisè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de la Diputació
de Barcelona.

La tècnica assessora adscrita
a la Direcció-gerència
Firmado digitalmente

Merce Munne
por Merce Munne Dedeu
- DNI
(AUT)
Dedeu - DNI
2021.12.22
(AUT) Fecha:
11:19:27 +01'00'

L’Interventor delegat
Gerard
Santafe Civit
- DNI
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Gerard Santafe
Civit - DNI
(SIG)
Fecha: 2021.12.22
17:10:47 +01'00'

En funció de tot això i vista l’anterior proposta, la resolc de conformitat.
La Direcció-gerència (P.S.)
(Decret de la Presidència delegada del Consorci del Patrimoni de Sitges, de data
22/12/2021 i registre VNIS 259)

Merce Munne
Dedeu - DNI
(SIG)

Firmado digitalmente por
Merce Munne Dedeu - DNI
(SIG)
Fecha: 2021.12.22 19:25:59
+01'00'

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 2d089f205dba0253cf11 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 7

Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2021/0000192
Resolució
DECRET Adjudicació.. Procediment obert simplificat i amb únic criteri
d’adjudicació de les obres relatives al “Projecte de la instal·lació d’un ascensor
al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”

Signatures
Signatari
Merce Munne Dedeu (AUT)
Gerard Santafe Civit (SIG)
Merce Munne Dedeu (SIG)

Acte
Signa
Signa
Signa

Data acte
22/12/2021 11:19
22/12/2021 17:10
22/12/2021 19:25

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
2d089f205dba0253cf11

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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