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Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Decret d'Alcaldia
Data: 18/03/2019
Número: 94

DECRET NÚM: 94/19

Decret núm. 94/19, de 18 de març, pel qual es resol adjudicar al Sr. David Closes Núñez i a la Sra. Àngels Mas Pintó
(lema AIGÜALÍNIES) el “Concurs de projectes per a la redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic
històric del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles”.
Fets:
1. Expedient tramitat, del “Concurs de projectes per a la redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic
històric del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles”.
2. Acta del Jurat de la 2a fase del “Concurs de projectes per a la redacció del pla de renovació i millora de
l’espai públic històric del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles”, donant la següent puntuació a les 4
propostes finalistes:
LEMA
FILIGRANA-A

FILIGRANA-B

(filigrana.lema@gmail.com)

(lemafiligrana@gmail.com )

Qualitat i adequació de la proposta del Casc Antic i a la seva capacitat de relacionar-se i llegir el
seu entorn urbà circumdant. (Màxim 15 punts)

10

Respecte i posada en valor de les tradicions, monuments, tècniques constructives, espais i altres
aspectes culturals del Casc Antic. (Màxim 15 punts)

RIUDEVIDES

AIGUALÍNIES

12

10

13

11

11

14

12

Racionalitat i funcionalitat de la proposta de mobilitat, zonificacions, usos i aparcaments, així com la
seva resolució tècnica. (Màxim 15 punts)

12

9

11

8

Qualitat i originalitat de la proposta volumètrica, urbanística, de carrer i relació d’espais envers a la
seva visualitat i entorn. (Màxim 15 punts)

12

8

7

14

Justificació tècnica i econòmica de les estratègies d’estalvi energètic, d’autosuficiència i
sostenibilitat, així com l’optimització dels recursos naturals i mediambientals. (Màxim 10 punts)

7

8

10

7

Efectivitat de les propostes econòmiques de revitalització i accions socials i culturals de
dinamització del Casc Històric. (Màxim 10 punts)

8

9

9

7

Proposta metodològica i de costos a emprar. (Màxim 10 punts)

7

8

9

8

Qualitat i originalitat paisatgística de la proposta. (Màxim 10 punts)

8

6

5

9

75

71

75

78

Crireris valoratius

TOTAL

( Màxim 100 punts )

3. Dins del termini concedit a l’efecte, el dia 13 de març de 2019, mitjançant registre d’entrada núm. 495/2019,
el Sr. David Closes Núñez i la Sra. Àngels Mas Pintó (lema AIGÜALÍNIES) presenten tota la documentació
que se’ls va requerir per procedir a l’adjudicació.
Fonaments de dret:
-

Reial Decret 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aplicable al
contracte de referència, per haver-se iniciat abans de l’entrada en vigor de l’actual LCSP.
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-

-

L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, atribueix a l’Alcalde les competències en la matèria
plantejada.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8
de maig).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Per tant, decreto:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a favor del Sr. David Closes Núñez i la Sra. Àngels Mas Pintó el
“Concurs de projectes per a la redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic històric del nucli antic de Sant
Pere de Riudebitlles”.
Segon.- Notificar l’adjudicació al Sr. David Closes Núñez i a la Sra. Àngels Mas Pintó.
Al mateix temps se’ls convoca a participar en el procediment negociat sense publicitat, que s'iniciarà per adjudicar-li
el corresponent contracte de serveis de redacció i direcció d’obra, en haver resultat guanyadors del concurs.
Tercer.- Notificar a la resta de participants i donar compte d'aquest Decret a l'Ajuntament Ple en la primera sessió
que realitzi.
Sant Pere de Riudebitlles, 18 de març de 2019
L'Alcaldessa,
ESTEVE
NADAL,
ROSA
MARIA
Alcaldessa

Rosa Maria Esteve Nadal

Dono fe
La Secretària,

PEREZ
GIL,
CELSA

Celsa Pérez Gil

