MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Expedient núm.: 703/2020
1.- Introducció
El Consell Comarcal del Berguedà va presentar sol·licitud al Departament d'Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la RESOLUCIÓ
EMC/1871/2018, de 25 de juliol, per a la concessió de subvencions als ens locals de
Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme per a
l'any 2018, la qual li va ser concedida.

2. Descripció de la situació actual
L’operació està conformada per diferents actuacions, entre les que hi ha:
• Creació d’un Espai per Autocaravanes i un Aparcament Públic al municipi de
Gironella.
• Creació de la Zona de Serveis per a l’Estacionament d’Autocaravanes al
municipi de Puig-reig.
El Conjunt d’aquestes actuacions conforma el Projecte de creació de zones
d’estacionament i serveis per a autocaravanes als municipi de Gironella i Puig-reig,
per un import de 129.615,84 euros IVA inclòs.
Marc normatiu
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.

3. Objecte del contracte
És objecte d’aquest contracte és la contractació i l’execució dels diferents lots:
• Creació d’un Espai per Autocaravanes i un Aparcament Públic al municipi de
Gironella.
• Creació de la Zona de Serveis per a l’Estacionament d’Autocaravanes al
municipi de Puig-reig.

4. Anàlisi Tècnica

Consideracions tècniques i requeriments

Objecte:

Projecte de creació de zones d’estacionament i serveis per a autocaravanes als
municipi de Gironella i Puig-reig

Descripció

Creació d’un Espai per Autocaravanes i un Aparcament Públic al municipi de

Pressupost
81.712,95€

Gironella.
Creació de la Zona de Serveis per a l’Estacionament d’Autocaravanes al
municipi de Puig-reig.

8.304,29 €

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és l’execució del projecte i per
tant la construcció i adequació de les actuacions anteriorment esmentades.

5. Anàlisi Econòmica
a.- Finançament
El Consell Comarcal del Berguedà ha obtingut ajuda del Pla de Foment Territorial de
Turisme de l’Any 2018, i té la següent estructura de finançament:
LOT 1.- Creació d’un Espai per Autocaravanes i un Aparcament Públic al municipi de
Gironella.
• Cost total (IVA inclòs) de 117.658,48 euros
• Pla de Foment Territorial de Turisme, any 2018: 53.569,91euros
• Cost per l’Ajuntament: 64.088,57 euros
LOT 2.- Creació de la Zona de Serveis per a l’Estacionament d’Autocaravanes al
municipi de Puig-reig.
• Cost total (IVA inclòs) de 11.957,35 euros
• Pla de Foment Territorial de Turisme, any 2018: 5.444,18 euros
• Cost per l’Ajuntament: 6.513,17 euros
Els Ajuntaments corresponents, l’Ajuntament de Gironella pel Lot 1 i L’ajuntament de
Puig-reig pel Lot 2, realitzaran una bestreta equivalent al 100% del cost de cada una de
les seves accions previstes que contracti el Consell Comarcal del Berguedà.
Un cop el Consell Comarcal cobri l’import de la subvenció del Pla de Foment de l’any
2018 retornarà la part corresponent a l’aportació que està subjecte a cofinançament.

b.- Estudi de mercat
Els preus de la licitació són els contemplats en el projecte

c.-. Valor Estimat
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 107.120,53 euros (IVA
exclòs).
d.- Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa es pagarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 09/336/68900 del
Pressupost per a l'exercici 2020.
L’obra no suposarà cap perjudici a l’estabilitat pressupostària ni a la sostenibilitat
financera del Consell, doncs es finança al 100% amb subvencions d’altres
administracions (Pla de foment de turisme i convenis amb els Ajuntaments.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert per lots per garantir la major concurrència de
licitadors
b. Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte d’obres.
c. Anàlisi d'execució per lots

L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots següents:
Lot

Descripció

1

Creació d’un Espai per Autocaravanes i un Aparcament Públic al municipi
de Gironella.

2

Creació de la Zona de Serveis per a l’Estacionament d’Autocaravanes al
municipi de Puig-reig.

d. Durada
El termini d'execució del contracte serà:
LO1.Data inici (Prevista)

1 d’octubre 2020

Data final

31 de desembre de 2020

Durada

3 mesos

LO2.Data inici (Prevista)

1 d’octubre 2020

Data final

30 de novembre de 2020

Durada

2 mesos

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb les actes de comprovació
del replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser
superior a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos
excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obra
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.
Els contractes no podran prorrogar-se.
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