Oficina Administrativa SIT
Ref. Expedient: 5/2018/COOOB

1735 de data 03/10/2018
Decret d'Alcaldia Número:

A la vila de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 5/2018/COOOB ,que resulta
del procediment tramitat de/d' ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA
INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA A L'EDIFICI DEL PALAU DE REQUESENS ,dicto aquest decret, que es
fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès que mitjançant Decret D'Alcaldia número 1246, de data 12 de juliol de 2018, es va declarar
classificada l'oferta presentada per la contractació de la intervenció arquitectònica a l'edifici del
Palau de Requesens de conformitat amb la Mesa de 5 de juny de 2018, considerant com a oferta
més avantatjosa la presentada per l'empresa FULGENCIO VILLAR, SL, amb un total de 90 punts,
per un import de 132.736,25€ (cent trenta-dos mil set-cents trenta –sis euros amb vint-i-cinc
cèntims), IVA exclòs.
Atès que al mateix acord es va requerir a la mateixa empresa a aportar la documentació indicada a
la clàusula 10.3 del Plec de clàusules administratives particulars ( PCAP) , en el termini de 10 (deu)
dies hàbils comptats des de l'endemà en que hagi rebut aquest requeriment.
Atès que l'empresa FULGENCIO VILLAR, SL, en data 1 d'agost de 2018, amb Registre General
d'Entrada núm. 2018012832, presenta documentació per donar compliment al requeriment efectuat
al Decret d'Alcaldia núm. 1246 i que un cop analitzada aquesta es dóna per vàlida.
Atès que el preu ofert per aquesta empresa és de 132.736,25 €, IVA exclòs, i que mitjançant
mitjançant Decret d'alcaldia núm. 1519, de 22 de setembre de 2017, es va aprovar part de la
despesa que comporta l'execució d'aquestes obres per import de 65.051,40 € i que posteriorment
va ser incorporat en l'exercici pressupostari 2018.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 4020/336101/62200 "Obres de
millora en la façana del Palau de Requesens", del pressupost municipal per l'exercici 2018.
Vist l'art. 151.3 del TRLCSP, que estableix que l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte
dins del cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida.
Vist l'art. 151.4 del TRLCSP que diu que l'adjudicació del contracte es notificarà a tots els
participants de la licitació amb el contingut determinat en el mateix article i simultàniament es
publicarà al Perfil del Contractant, indicant el termini en què s'ha de procedir a la formalització del
contracte.
Vista la clàusula 12.1 del PCAP i l'art. 156.3 del TRLCSP, que determina que la formalització del
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contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi
la notificació de l'adjudicació als licitadors.
Vista la clàusula 13.6 de PCAP i l'art. 52 del TRLCSP, l'òrgan de contractació designa com a
responsable del contracte al Cap d'Oficina Tècnica i Obres Públiques o persona que el substitueixi,
a qui correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Atès que d'acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP, i l'art. 23.2 a) de les bases
d'execució del pressupost municipal 2018 la competència com a òrgan de contractació correspon a
l'Alcalde.
Atès la proposta de decret signada per l'Arquitecte en data 17 de setembre de 2018; l'informe de la
TAG de Serveis Jurídics amb les següents informacions: "A l'acord setè que designa com a
responsable del contracte al cap del Negociat d'Oficina Tècnica i Obres Públiques, cal afegir: o
persona que el substitueixi" de data 19 de setembre de 2018; l'informe favorable de l'Interventor
accidental de data 20 de setembre de 2018 i les supervisions internes del Director de Serveis de
SIT de data 21 de setembre de 2018 i del President de l'Àrea de SIT de data 26 de setembre de
2018.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
DECRETO:
PRIMER.- APROVAR l'autorització de la despesa corresponent a l' import de 27.874,61€ (vint-i-set
mil vuit-cents setanta-quatre euros amb seixanta-un cèntims) a la partida 4020/336101/62200
"Obres de millora en la façana del Palau de Requesens", del pressupost municipal per l'exercici
2018.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte de la intervenció arquitectònica a l'edifici del Palau de
Requesens a l'empresa FULGENCIO VILLAR, SL, per un import de 132.736,25 € (cent trenta-dos
mil set-cents trenta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims) més 27.874,61 € (vint-i-set mil vuit-cents
setanta-quatre euros amb seixanta-un cèntims) corresponents al 21% d'IVA, el que suposa un total
de 160.610,86 € (cent seixanta mil sis-cents deu euros amb vuitanta-sis cèntims), i un termini màxim
d'execució de 3 mesos, amb la resta de condicions derivades del Plec de clàusules administratives
i del Plec de prescripcions tècniques i de l'oferta presentada per l'adjudicatari, de la qual ha estat
determinat el següent:
•
•
•

L'oferta econòmica
La reducció del termini d'execució
El compromís de subcontractar part del contracte, amb detall de l'import, el nom o el perfil
empresarial dels subcontractistes als quals s'encomanarà la realització d'aquesta part del
contracte.
TERCER.- EXPOSAR al públic l'anterior acord, mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
QUART.- APROVAR la disposició de la despesa total que comporta l'execució del contracte que
s'adjudica per un import de 132.736,25 € (cent trenta-dos mil set-cents trenta-sis euros amb vint-icinc cèntims) més 27.874,61 € (vint-i-set mil vuit-cents setanta-quatre euros amb seixanta-un
cèntims) corresponents al 21% d'IVA, el que suposa un total de 160.610,86 € (cent seixanta mil sis-
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cents deu euros amb vuitanta-sis cèntims) a la partida 4020/336101/62200 "Obres de millora en la
façana del Palau de Requesens", del pressupost municipal per l'exercici 2018.
CINQUÈ.- FORMALITZAR el contracte en document administratiu dins el termini de 15 (quinze)
dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació del present acord.
SISÈ.- PUBLICAR la formalització del contracte al BOPB i al perfil del contractant de la Corporació en
un termini no superior a 48 dies a comptar des de la data de la signatura, d'acord amb l'art. 154 del
TRLCSP.
SETÈ.- DESIGNAR d'acord amb l'art. 52 del TRLCSP com a responsable del contracte, al Cap del
Negociat d'Oficina Tècnica i Obres Públiques o persona que el substiueixi.
VUITÈ.- PRACTICAR en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits següents:
•
•

NOTIFICACIONS: a les empreses licitadores.
COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d'Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i al
Cap de l'Oficina Tècnica i Obres Públiques.

I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual s'incorporarà al
Llibre de Decrets d'Alcaldia.

CPISR-1 C Joan Ramon Casals Mata

En dono fe
CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt

Document signat electrònicament

L'Alcalde
03/10/2018
14:15:03
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La Secretària ha pres coneixement d'aquesta resolució
per a ser incorporada en el llibre corresponent en la
data de signatura de qui l'ha dictada
03/10/2018
13:04:45
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