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DECRET
2021/CONT/07
Promotor

Codi XBMQ

P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges

Tipus d’expedient

Objecte

No formalitzar el contracte de l’adjudicació per 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

CIF/DNI

Import total

Altres serveis
Ref. interna

Acte de
referència VNIS

136/2021
204/2021
262/2021

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 133.569,10 € IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 28.049,51
€, resultà per un pressupost total de 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.
El Projecte 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.
El 19 de juliol de 2021, amb núm. de registre d’entrada E/019650-2021, es va presentar
sol·licitud de llicència d’obres davant l’Ajuntament de Sitges, relativa al “Projecte de la
instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”.
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Per decret de la Direcció-gerència (e.f.) del CPS de 18 d’octubre de 2021 i número de
registre 204/2021 es va aprovar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte
de la instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”, amb un
pressupost de 133.569,10 € IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 28.049,51
€), resultà per un pressupost total de 161.618,61 €, IVA inclòs.
La contractació es va aprovar 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 Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (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 20 d’octubre de 2021.
El 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, respecte de l’oferta presentada per l’únic
licitador, i la Mesa va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor de
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.
El 24 de novembre de 2021 es va informar a l’empresa CONSTRU-ECO PARK, SL que
havia estat proposada com adjudicatària de l’esmentada contractació, i se la va requerir
per presentar la documentació necessària, d’acord amb el que disposa l’article 150.2 de
la LCSP.
L’adjudicatari va presentar tota la documentació requerida en temps i forma i va dipositar
mitjançant aval bancari l’import de la garantia definitiva de 6.618,35 €, corresponent al
5% del preu final ofert, IVA exclòs (132.366,98 €).
Per decret de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges, de data 22
de desembre de 2021, i número de registre 262/2021 es va adjudicar, de conformitat
amb la proposta de la Mesa de Contractació adoptada en sessió de data 18 de novembre
de 2021, la contractació de les obres del “Projecte de la instal·lació d’un ascensor al
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Museu Romàntic Can Llopis de Sitges” a l’empresa CONSTRU-ECO PARK, SL, amb
NIF-B62433578, d’acord amb la seva oferta:
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Preu ofert

Total preu ofert
Tipus % IVA

Import IVA

(IVA exclòs)
132.366,98 €

(IVA inclòs)
21%

27.797,07 €

160.164,05 €

Vist que el 2 de febrer de 2022 s’emet informe dels Serveis tècnic-jurídics de
l’Ajuntament de Sitges en referència al “Projecte de la instal·lació d’un ascensor al
Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”, en sentit desfavorable ja que “la proposta pot
desvirtuar l’essència del jardí romàntic, tenint en compte la superfície i volumetria el nou
ascensor i passeres ocuparan en relació amb el jardí” i que el projecte “afecta greument
el valor patrimonial del jardí romàntic per la seva recuperació, restitució i conservació”.
Vist que el 21 de febrer de 2022 es rep notificació certificada de la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural de Barcelona corresponent a la sessió celebrada el 16 de febrer
de 2022, en la que s’acorda no autoritzar les intervencions derivades del “Projecte de la
instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”, ja que es considerar
que “la proposta pot desvirtuar l’essència del jardí romàntic, tenint en compte la
superfície i volumetria que el nou ascensor i passeres ocuparan en relació amb el jardí.
Aquest nou volum pot dificultar la recuperació i restitució del jardí romàntic, premissa
que caldria considerar”, tot i que es fa constar que l’acord “s'adopta d'acord amb la
normativa de patrimoni cultural i, per tant, no prejutja l'adequació o la no adequació del
projecte a la normativa urbanística o altres possibles normatives concurrents que li són
d'aplicació, ja que l'anàlisi d'aquesta qüestió no és competència d'aquesta Comissió”.
Atès que la contractació de referència no ha estat notificada a l’adjudicatari i tampoc ha
estat formalitzat el contracte corresponent.
Atès que davant els fets exposats, i havent-se seguit el procediment establert, no és
possible l’execució de les obres derivades del “Projecte de la instal·lació d’un ascensor
al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”, en haver-se informat desfavorablement el dit
Projecte per les Administracions competents en els termes esmentats, aquesta Direcciógerència (e.f.) decideix no formalitzar el contracte per a l’execució de les obres que fou
adjudicat el 22 de desembre de 2021, de conformitat amb el disposat a l’article 152 de
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la LCSP, el paràgraf 3er del qual disposa que només es podrà adoptar la decisió de no
adjudicar o subscriure el contracte per raons d'interès públic degudament justificades a
l'expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació del seu objecte
mentre subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la decisió.
Atès que en el decret de la Direcció-gerència (e.f.) del CPS de data 22 de desembre de
2021, i número de registre 262/2021 que va resoldre l’adjudicació de les obres del
projecte de referència, es va aprovar l’operació comptable d’exercicis futurs amb número
220219000053 per l’autorització i disposició de la despesa per a l’any 2022 d’import
153.770,72 €, aquesta operació, per problemes tècnics, no s’ha pogut incorporar al
pressupost de l’any 2022 i per tant es proposa considerar que l’operació ja ha quedat
anul·lada comptablement.
Per les raons exposades, i en base a les competències que té atribuïdes la DireccióGerència del Consorci del Patrimoni de Sitges en l’article 18.8 dels seus estatuts, quant
a 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 als quatre anys i vistes les competències
atribuïdes en l’article 18.1 en quant a executar i fer complir els actes dels òrgans de
govern i adoptar les mesures que exigeixi el seu millor compliment.
En funció de tot això, el cap de la Secció Tècnica d’Equipaments i Projectes del Consorci
del Patrimoni de Sitges proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- NO FORMALITZAR el contracte per a l’execució de les obres relatives al
“Projecte de la instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”,
contracte que fou adjudicat a l’empresa CONSTRU-ECO PARK, SL el 22 de desembre
de 2021, com a conseqüència dels informes desfavorables sobre el dit Projecte emesos
per l’Ajuntament de Sitges el 2 de febrer de 2022 i per la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Barcelona el 16 de febrer de 2022, d’acord amb allò que disposa
l’article 152.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Segon.- CANCEL·LAR l’aval bancari dipositat per l’empresa CONSTRU-ECO PARK,
SL, amb NIF-B62433578, en concepte de garantia definitiva per import de 6.618,35 €,
corresponent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs (132.366,98 €) de les obres del
projecte de referència.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa CONSTRU-ECO PARK, SL, amb
NIF-B62433578, com a empresa adjudicatària i única licitadora en el procediment
d’adjudicació, per al seu general coneixement.

El cap de la Secció Tècnica
d’Equipaments i Projectes

Joan Balanya Firmado
digitalmente por
Galimany - Joan Balanya
Galimany - DNI
DNI
(SIG)

(SIG)
Fecha: 2022.03.23
12:48:03 +01'00'

L’Interventor delegat

Gerard
Santafe
Civit - DNI
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Gerard Santafe
Civit - DNI
(SIG)
Fecha:
2022.03.27
19:38:34 +02'00'

En funció de tot això i vista l’anterior proposta, la resolc de conformitat.
La directora-gerent (e.f.)

Merce
Munne
Dedeu - DNI
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Merce Munne
Dedeu - DNI
(SIG)
Fecha: 2022.03.28
14:21:07 +02'00'
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Resolució
DECRET No formalitzar el contracte de l’adjudicació per 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
Joan Balanya Galimany (SIG)
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Signa
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