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1-4-6-1 Contractació d’obres
Memòria justificativa sobre la necessitat de celebrar un contracte

De conformitat amb la previsió de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), s’emet la següent
MEMÒRIA

Carles Aulet i Salvador

La regidoria delegada d’Obres i Serveis ha apreciat la necessitat de disposar d’una banda d’una sala
de juntes propera a les dependències municipals i d’una altra d’espais polivalents per acollir
activitats d’entitats i actes formatius de dinamització econòmica i laboral, així com de difusió de la
cultura i la natura del municipi.
Aquesta regidoria delegada d’Obres i Serveis posa de manifest la necessitat i conveniència de
celebrar un contracte per procedir a l'execució de les obres de reforma de l'antic hospital dels
pobres, per considerar que aquestes són imprescindibles per a satisfer aquestes necessitats.
Pel que fa a les competències de la Corporació municipal, es considera que la contractació s’integra
dins les competències de la Corporació municipal que s’ha de tramitar i és necessari per al
compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquest municipi, atès que:

Sònia Adamuz Viana

Signatura 1 de 2

03/10/2018 Arquitecta Ajuntament de
Tordera

Signatura 2 de 2

1.- Naturalesa, extensió de les necessitats que es pretenen cobrir (o satisfer) mitjançant el
contracte



D’una banda, l’article 25.2 lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim local, que regula les competències dels ens locals, estableix que, en tot cas, és una
competència pròpia del municipi en matèria de conservació i rehabilitació de l'edificació.



I d’altra banda, l’article 66.3 lletra e) 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, que regula les
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competències dels municipis, estableix que el municipi té competències pròpies en matèries
de patrimoni historicoartístic.
2.- Idoneïtat de l’objecte del contracte
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Els Serveis Tècnics Municipals han redactat el projecte d’obres municipals ordinàries anomenat
“Projecte de reforma de l’antic hospital dels pobres de Tordera, de data juliol de 2018”, redactat
per la senyora Sònia Adamuz Viana, arquitecta de l'Ajuntament de Tordera, amb un pressupost de
dos-cents mil euros (200.000,00 €), amb el 21 per cent d’IVA inclòs.
A efectes de classificació, les obres locals ordinàries es classifiquen segons el seu objecte i la
naturalesa, d’acord amb l’article 232.1.a) de la LCSP i l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), com a obres de
reforma.
En el projecte es proposa l’adequació de l’edifici de l’Antic Hospital de Pobres de Tordera per tal
d’evitar la seva degeneració i a l’ampliació del mateix annexant l’edifici contigu. A tal efecte es
proposa d’una banda la reforma dels elements malmesos i la redistribució de les estances per
adequar-les a les noves necessitats i d’una altra banda la millora de l’accessibilitat dels dos edificis.
Les actuacions descrites en el projecte d’obres satisfan les necessitats posades de manifest per la
regidoria delegada d’Obres i Serveis, atès que l’objecte i contingut del projecte és idoni i satisfà les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant la contractació de les obres, per la qual cosa es
considera justificada la necessitat i idoneïtat del contracte que es proposa iniciar.
3.- Durada del contracte
Pel que fa a la durada del contracte es preveu un termini d’execució de les obres de 5 mesos.
No es preveu pròrrogues en l’execució de les obres.
4.- Modificacions del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
5.- Dades econòmiques del contracte (preu i valor estimat)
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5.1.- Pel que fa al preu del contracte i d’acord amb el Projecte redactat el preu del contracte es
determina per referència a preus unitaris d’execució d’obra, sent el resum del pressupost el
següent:

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

bd26961d253e4c0192e4905a3567b3a6001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Informe -

Metadades

2/4

Núm. Expedient: 2018 / 5342

Règim interior - Contractació
Descripció
Preu d’execució material (PEM)
Despeses generals (DG) al 13 %
Benefici industrial (BI) al 6 %
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Subtotal
Impost sobre el valor afegit (IVA) al 21 %
Total pressupost del contracte

Import
138.898,54 €
18.056,81 €
8.333,91 €
165.289,26 €
34.710,74 €
200.000,00 €

5.2.- El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
publicitat està constituït per la previsió de l’import total a satisfer, sense incloure l’IVA i tenint en
compte qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com l’import màxim de la
totalitat de modificacions que, en el seu cas, s’hagin previst.
Tenint en compte el termini de durada del contracte i el pressupost màxim de licitació, així com que
les pròrrogues i modificacions, el valor estimat del contracte és el següent:
Descripció
Pressupost del contracte
Pròrrogues
Modificacions
Valor estimat del contracte (VEC)

Import
(sense impostos)
165.289,26 €
0,00 €
0,00 €
165.289,26 €

6.- Divisió del contracte en lots
No és dividirà el contracte en lots, atès que



l’objecte de la contractació constitueix una unitat operativa o funcional i no procedeix una
execució separada, i
la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic/qualitatiu i implicaria la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions realitzades per una pluralitat
de contractistes diferents i l’Ajuntament no disposa de personal suficient per dur a termes
aquesta tasca.

Per la qual cosa no és convenient dividir en lots el contracte si es vol garantir i satisfer les necessitats
que motiven el contracte i assolir amb eficàcia les finalitats que es persegueix amb la contractació.
7.- Tramitació
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La tramitació de l’expedient s’efectuarà de forma ordinària.
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Conclusions:
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Carles Aulet i Salvador
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Tordera, a data de la darrera signatura electrònica
Sònia Adamuz Viana, arquitecta de l’Ajuntament de Tordera, amb el vist i plau del regidor delegat
d’Obres i Serveis, Carles Aulet Salvador.

03/10/2018 Arquitecta Ajuntament de
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D’acord amb els punts exposats anteriorment, es considera que la present memòria dona
compliment als requisits previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, i per tant, queda justificada la necessitat i idoneïtat del contracte que es proposa
iniciar.
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