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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE DEL CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA
DEL MUNICIPI DE VIDRERES.

Expedient núm: x2021001370
Procediment: Procediment obert per tramitació ordinària
1.

Descripció de la situació actual

a.

Situació en la Institució

Consisteix en la voluntat de contribuir a cobrir les necessitats actuals derivades de
l’envelliment progressiu de la població del municipi. Es tracta de la cons trucció d’un
centre de dia que té com a objectiu la creació de 25 places d’atenció diürna i es
dimensionarà per preveure allotjar espais comuns del centre. El Centre d’atenció
diürna està pensat per a oferir els seus serveis a la gent gran que necessita supervisió
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i assistència en les activitats de la vida diària. El centre complementa l’atenció que el
pacient ja té en el seu entorni social i familiar.
Atendre a una persona gran implica tenir en compte i donar resposta a nombrosos
aspectes, no únicament a serveis i atencions. Per poder atendre aquesta diversitat és
necessari noves maneres de fer que permetin envellir igual com s’ha viscut. Aquest és
el repte que se’ns planteja.
El model que s’aplica per aconseguir aquest objectiu es desenvolupa a partir d’una
mirada centrada en la persona, deixant de banda la planificació individual clàssica
vigent des de mitjans del segle XX i focalitzant en el Model d’Atenció Centrada en la
persona (ACP) model que té com a objectiu major dignitat per les persones grans,
aconseguir que segueixin tenint un projecte de vida i per això, el model arquitectònic la
seva “casa” és fonamental perquè aquest objectiu tingui èxit segons el que determina
el projecte executiu per a la construcció d’un centre d’atenció diürna per a la gent gran
en el municipi de Vidreres.
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El principis i criteris en els que es sustenta el sistema són els següents:
Principi d’autonomia
Principi de participació
Principi d’integritat
Principi d’individualitat i intimitat
Principi d’integració social
Principi d’independència i benestar
Principi de continuat de cures.

b.

Marc normatiu

Es basarà amb la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei 9/2017 de 8 de
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novembre (LCSP).
2.

Objecte del contracte

3.

Anàlisi Tècnica

a.

Consideracions tècniques i requeriments

D’acord amb el que s’esmenta i detalla en el projecte executiu Centre d’atenció diürna
per a la gent gran del municipi de Vidreres
En tracten d’unes obres d’edificació amb un cert grau de dificultat i que necessiten
empreses especialitzades per la seva execució de cadascun dels lots.
Si que es tindrà en compte com a factor important el compliment del Planning que
s’aporta en el Plec, donat que es tracta d’una obra que la realitzaran diferents
empreses adjudicatàries de lots independents però que formen part de l’execució de
l’edifici, en aquest cas és important que en la documentació s’aporti un compromís
adhesió al Planning que serà d’obligat compliment.
En aquesta licitació a més de l’adhesió al Planning exigirem justificació dels terminis i
planificació de les actuacions per evitar el màxim els problemes que es podrien produir
C/Girona, 3 | 17411 Vidreres | T 972 850 025
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en l’execució de l’edifici si els diferents industrials adjudicataris dels lots no seguissin
un pla i una coordinació.
4.

Anàlisi Econòmic

a.

Determinació del preu:

Els imports indicats en aquest quadre s’ajustaran en funció del terme inicial d’execució
del contracte formalitzat.
b.

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Segons Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, ratificat pel Congrés
dels Diputats el dia 20 d’octubre de 2020, es suspenen les regles fiscals pels
pressupostos del 2020 i 2021 (objectiu d’estabilitat pressupostaria, regla de la despesa

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

i objectiu del dèficit).
5.

Anàlisi del Procediment

a.

Justificació del procediment

En aquest cas, es tracta d’un procediment obert segons el que s’estableix l’article 156
de la LCSP, qualsevol empresari podrà presentar proposta en aquesta licitació.
b.

Qualificació del contracte

Es tracta d’un contracte d’obra segons el que s’estableix a l’article 13 i els articles 231 i
següents de la LCSP.
c.

Anàlisi d'execució per lots

Aquest contracte es dividirà en nou lots enumerats en el projecte com també en el plec
de clàusules administratives particulars.
d.

Durada

C/Girona, 3 | 17411 Vidreres | T 972 850 025

ÓRGANO

EXPEDIENTE

MEM

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021001370

Codi Segur de Verificació: 9cd87d17-1865-4092-914b-3326a7c0f894
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_13479134
Data d'impressió: 30/07/2021 17:40:27
Pàgina 4 de 4

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ì9cd87d17-1865-4092-914b-3326a7c0f894AÎ

DOCUMENT

1.- TCAT P JORDI CAMPS VICENTE (Alcalde), 30/07/2021 17:17

La durada del contracte serà d’un any (segons Planning adjunt) i no s’admet cap
prorroga.
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