MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Montferri, té la necessitat de realitzar una intervenció a una
edificació existent al nucli de Montferri. Es tracta de l’edifici situat al c/ Major i destinat
a local social, sala polivalent amb servei de bar. L’edificació consta de planta baixa i
planta semisoterrani. Té accés a la planta baixa des del carrer major i a la planta
semisoterrani des del carrer Puigtinyós.
La reforma que es planteja es tracta d’una obra de manteniment sense modificacions
estructurals ni canvis d’ús. Únicament es pretén la millora de l’accessibilitat en l’edifici
així com la millora acústica d’una de les sales.
Així, els serveis tècnics municipals van redactar un projecte “Reforma i manteniment
local social amb sala polivalent i bar” que va servir de suport per sol·licitar una
subvenció a la Diputació de Tarragona, al Servei d’Assistència Municipal, Actuacions
Integrals al Territori i Cooperació, del PAM 2020 per a la seva realització.
El pressupost total d’execució per contracte és de 52.632,00.-euros (IVA inclòs) i s’ha
atorgat una subvenció per part de la diputació de Tarragona de 50.000,00.-euros.
L’obra està planificada per a l’anualitat 2020-2021.
Aquest projecte es considera un document tècnic amb abast suficient per valorar els
treballs ja que està format per:
- Memòria descriptiva
- Memòria constructiva
- Normativa
- Plec de condicions
- Quadre de preus
- Amidaments
- Estudi Bàsic de seguretat
- Plànols
OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objectiu de la intervenció consisteix en:
• Reforma de la zona de banys per tal de fer-los accessibles en la planta
semisoterrani.
• Millora de les condicions de ventilació de la cuina existent i els banys.

• Adaptació de l’escala d’accés a la planta semisoterrani per tal d’instal·lar-hi una
cadira elevadora.
• Reparacions puntuals en la barra de bar existent per tal d’adaptar el taulell.
• Canvi del cel ras existent de la sala de bar per tal de millorar l’acústica de la
sala.
• Adaptació de l’accés des del carrer major per tal de suprimir el desnivell
existent mitjançant una rampa.
• Pintat dels paraments interiors de l’edifici.
A més, tot i que l’estructura de la resta de l’edificació es veu en bon estat, en obra es
farà un repàs exhaustiu de l’estructura original per si s’ha de fer alguna intervenció
puntual o cal que sigui considerada en posteriors intervencions.
LEGISLACIÓ APLICABLE
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
b) 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.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni
derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.
d) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores.
e) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
j) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya

ANÀLISIS TÈCNICA
ANÀLISIS DEL PROCEDIMENT
Justificació del procediment
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és
farà mitjançant procediment obert simplificat sumari, en aplicació de l'article 159.6 de
la LCSP, de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.
El contracte serà administratiu de serveis.
Anàlisi no execució per lots
Que no es procedeix a la seva divisió en lots degut al risc per a la correcta execució del
contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de
coordinar l'execució de les diferents prestacions, ja que amb la divisió en lots de
l’objecte del contracte, es perd la coordinació de l’execució de les prestacions,
s’incrementen els costos d’execució degut a l’existència d’una pluralitat de
contractistes i es perd l’eficiència.
Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits de
procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.
Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis
d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació.
Durada
El termini de durada del contracte es de tres mesos sense possibilitat de pròrroga. El
termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que
s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia de l’acta de replanteig.
Montferri a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde.
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