
 

Expedient: 835/2017
Assumpte: Adjudicació obres de la Fase V de recuperació del Palau Castell de Betxí

DECRET D’ALCALDIA

L’alcaldia  presidència,  mitjançant  decret  núm.  2017-1128  de  data  18  d’octubre  de 
2017, va prestar aprovació al Projecte Bàsic i d’Execució de les obres de la Fase V de 
recuperació del Palau Castell de Betxí, redactat per El Fabricante de Espheras, Coop. 
V, amb un pressupost de licitació de 380.165,29 euros, i 79.834,71 euros de IVA., i al  
plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el procediment obert 
per a l’adjudicació de les obres citades.

Igualment,  el  citat  decret  va  aprovar  de  l’expedient  de  contractació  i  la  depesa 
corresponent,  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària 33600.63206  el  projecte 
d’inversió  de  la  qual  és  “OBRAS  FASE  V  PLAN  PALAU  BETXI”  del  Pressupost 
General Municipal de l’any 2017, de conformitat amb el document de retenció de crèdit 
de  data  15/09/2017,  i  va  disposar  l’obertura  del  procediment  d’adjudicació  del 
contracte, tramitat mitjançant procediment obert, amb tramitació ordinària, conforme al 
previst i regulat pels arts. 157 a 161 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre).

S’han  dut  a  terme  els  tràmits  necessaris  per  a  l’adjudicació  del  contracte  pel 
procediment obert, de conformitat amb el que es preveu a l’article 160 del TRLCSP. 

Al procediment de licitació han concorregut les ofertes presentades per les empreses 
Consbe, SL; Enrique I. Artola, SL i Estudio Métodos de la Restauración, SL.

La mesa de contractació, en la sessió de qualificació de la documentació celebrada en 
data 22/11/2017, va acordar admetre al procediment a les tres empreses citades atès 
que ha estat acreditada la documentació sol·licitada en el plec.

Examinada la documentació i les ofertes presentades per a l’adjudicació de les obres, i 
atès l’informe emés per l’arquitecta municipal Sra. Lourdes Boix Macías en relació a 
les mateixes, en aplicació del Plec de clàusules administratives particulars, s’obté el 
quadre següent:

VALORACIÓ 
EMPRESES SOBRE 2 SOBRE  3 TOTAL

Punts Punts Oferta Punts
Enrique l. Artola, SL 40 26,30 380.165,29 €

Garantia +2 anys
Millores 1, 2, 3, 4 i 5

66,30

Consbe, SL 16,5 33,15 374.097,48 €
Garantia +2 anys

Millores 1, 2, 3, 4, 5 i 6

49,65

Estudio  Métodos  de  la 
Restauración, SL

48 30,80 358.876,03 €
Garantia +2 anys
Millores 1, 2, 3 i 4

78,80

La mesa de contractació, en data 14/12/2017, va fer seu l’informe tècnic citat  i  va 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte en favor de 
l’empresa  ESTUDIO  MÉTODOS  DE  LA  RESTAURACIÓN,  S.L.,  en  el  preu  de 
358.876,03 euros més IVA, amb les millores 1, 2, 3 i 4, i una ampliació de dos anys del 

 



 

termini  de  garantia,  de  conformitat  amb el  plec  de  clàusules  administratives  i  del 
projecte bàsic i d’execució que regeixen la licitació.

Per l’empresa ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN, S.L. ha estat acreditada 
la constitució de la garantia definitiva i complementària, per un valor total de 35.887,60 
euros, i ha estat presentada la documentació justificativa prevista en l’apartat 1 de la 
clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives.
 
En conseqüència, de conformitat amb les atribucions assenyalades en la Disposició 
addicional segona, apartat 2, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovada per RDL 3/2011, de 14 novembre; i atès que el Ple de l’Ajuntament de Betxí, 
reunit en sessió ordinària celebrada el dia 4 d’octubre de 2017, va adoptar l’acord de 
delegar en la alcaldia l’exercici de la competència per a l’aprovació del projecte tècnic 
de la “Fase V de la recuperació del Palau Castell de Betxí” i de l’expedient de licitació 
per a l’execució de les obres, ajustant-se al previst en l’article 22.4 de la Llei 7/1985,  
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

HE RESOLT:

PRIMER.-  Declarar  la  admissió  al  procediment  de  les  ofertes  presentades per  les 
empreses Consbe, SL; Enrique I. Artola, SL i Estudio Métodos de la Restauración, SL.

SEGON.-  Acceptar  la  proposta  de  resolució  de  la  mesa  de  contractació,  de  data 
14/12/2017.

TERCER.- Adjudicar el contracte de les obres de la Fase V de recuperació del Palau 
Castell de Betxí a l’empresa ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN, S.L. (CIF 
B12530770), de conformitat amb la proposta d’adjudicació efectuada per la mesa de 
contractació en la sessió celebrada en data 14/12/2017, i que seguidament se detalla:

Preu d’adjudicació: 358.876,03 euros, més 75.363,97 € d’IVA. Total 434.240,00 €
Millores 1, 2, 3 i 4
Ampliació de dos anys del termini de garantia.
Personal o mitjans adscrits a l’obra referits a la memòria presentada i valorada en el 
sobre núm. 2. 

QUART.- Ordenar que se publique la present resolució en el Perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Betxí, que se notifique a l’adjudicatari i a tots els que hagen pres part 
en la licitació.

CINQUÉ.-  La  formalització  del  contracte  s’efectuarà  durant  els  quinze  dies  hàbils 
següents a la notificació de l’adjudicació als licitadors en la forma prevista als articles 
151.4 i 156 del TRLCSP.

SISÉ.-  Contra  este acord  que esgota  la  via  administrativa,  independentment  de la 
immediata  executivitat,  d’acord  amb  l’art.  10  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol, 
reguladora  de  la  jurisdicció  contenciós  administrativa,  es  podrà  interposar  recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de la ciutat de 
Castelló de la Plana.  El  recurs es podrà interposar en el  termini  de dos mesos, a 
comptar des del dia següent a la notificació de la resolució, segons el que estableix 
l’article 46 de l’esmentada llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es 
considere procedent.

 



 

 
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra esta resolució un recurs 
de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la data de 
notificació, davant del mateix òrgan que l’ha dictat. En este cas, no es podrà interposar 
el recurs contenciós administratiu en tant no recaiga resolució expressa o presumpta 
del recurs de reposició, de conformitat amb el que disposen els article 123 i ss. de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

L’alcalde president
Alfred Remolar Franch  

Betxí, en la data que figura en la firma electrònica al marge.

(Document firmat electrònicament)
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