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INFORME RELATIU A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT ELS TREBALLS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL, 2a FASE, AL MUNICIPI DE SORT.
Donades les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei de Creació
4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i
administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de desembre de mesures fiscals i
administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b).
ANTECEDENTS
El 10 de desembre de 2020, el Departament de Cultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat i
l’INCASÒL van subscriure un conveni per a la programació d’actuacions de restauració i rehabilitació
del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l’any 2020, amb finançament provinent de
l’1,5% cultural corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat. Entre les actuacions
programades en aquest conveni s’inclou l’actuació per a la 2a fase de finalització de les obres de
construcció de la Biblioteca Central Comarcal de Sort, amb una inversió total d’obra i costos de gestió
de 375.178,28€, IVA inclòs, dels quals 200.000,00€, IVA inclòs, els haurà d’aportar l’INCASÒL i els
175.178,28€, IVA inclòs, restants altres entitats.
D’acord amb el que s’estableix a la clàusula tercera del conveni signat, l’INCASÒL serà qui realitzarà
la gestió econòmica, administrativa i patrimonial de l’obra.
La quantitat de 200.000,00€, IVA inclòs, ha estat transferida a l’INCASÒL per part del Departament de
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en concepte d’inversió en el marc de l’1,5%
cultural.
Amb posterioritat a la signatura del conveni per a la programació d’actuacions de restauració i
rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l’any 2020, i amb la finalitat de
posar en servei l’edifici en la seva globalitat, s’han actualitzat les inversions, resultant necessari
completar les partides pressupostàries assignades, per tal de poder finalitzar les obres de la
biblioteca.
En aquest sentit, a petició del Departament de Cultura, Feu i Godoy Arquitectes, SLP va presentar
una estimació de l’actualització del cost pendent d’execució, en relació al cost previst en el projecte
executiu redactat l’any 2012, per tal de poder finalitzar les obres esmentades.
De l’actualització de les inversions a realitzar en resulten els següents conceptes i imports:
- El cost estimat és de 498.732,52€, IVA inclòs, dels quals 469.433,48€, IVA inclòs, corresponen a les
obres mínimes de l’interior de la biblioteca i 29.299,04€, IVA inclòs, a les obres d’urbanització exterior.
- Els costos d’honoraris tècnics i de gestió per a executar la inversió mínima a l’interior de la biblioteca
ascendeixen a 82.797,12€, IVA inclòs.
El 19 de juliol de 2021 s’ha signat el conveni per al finançament de les obres de Construcció de la
biblioteca central comarcal, 2a fase, al municipi de Sort, que fixa la inversió global en 552.230,60 €
(IVA 21% inclòs), dels quals 469.433,48 € corresponen a obra i 82.797,12 € a costos de gestió.

NECESSITAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE CONTRACTAR
Que una vegada dotada pressupostàriament l’actuació per part de l’Ajuntament de Sort i de l’Institut
Català del Sòl, signat el corresponent conveni de finançament de les obres el 19 de juliol de 2021, i
per poder complir amb els compromisos fixats, és necessari procedir a la contractació d’una empresa.
Atés que l’Institut Català del Sòl no disposa dels mitjans necessaris per efectuar aquests treballs, s’ha
de contractar externament l’execució de les obres per a la Construcció de la Biblioteca Central
Comarcal, 2a fase, al municipi de Sort.
JUSTIFICACIÓ DE LA IDONEÏTAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de Construcció de la Biblioteca Central Comarcal,
2a fase, al municipi de Sort.
La justificació del contracte ve derivat, dels compromisos adquirits en el conveni signat, el 10 de
desembre de 2020, entre el Departament de Cultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat i
l’Institut Català del Sòl, per a la programació d’actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni
històric convingudes amb ajuntaments per l’any 2020, amb finançament provinent del Departament de
Territori i Sostenibilitat i del conveni de finançament, signat el 19 de juliol de 2021, entre el
Departament de Cultura, l’Ajuntament de Sort i l’Institut Català del Sòl, segons els quals, el promotor
es compromet a licitar l’execució de les obres. El contingut del contracte s’ajustarà al model previst
per l’òrgan de contractació per als contractes d’obra i aplicat a les obres específiques del
procediment.
COST, ANUALITATS I DURADA APROXIMATS
El valor estimat del contracte és de 387.961,55 €, més IVA, i la durada màxima prevista és de 8
mesos.
Anualitat: 2022
ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
El tipus de contracte d’obra a licitar i com que l’import del Valor Estimat del Contracte és superior a
40.000,00 € i inferior a 2.000.000,00 €, es proposa la tramitació mitjançant un procediment Obert
Simplificat.
POSSIBILITAT DE DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE
Respecte a la tramitació en lots, l’Institut Català del Sòl i tal com es preveu a l’article 99.3.b
tècnicament es considera més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots l’objecte
del contracte que es proposa.

Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut de l’informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat d’aquest
contracte així com l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment Obert Simplificat d’acord
amb el contingut de la Llei esmentada.

El coordinador de projectes, Jordi Vidal de Puig
El director de projectes, Ferran Casanovas i Boixereu

