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Obert simplificat

Cristina Montserrat Bages, arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
emet en base a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es
transposen 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, l’INFORME
següent:
El Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge va aprovar
l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria (DOGC
Núm. 7078 - 14.3.2016).
Per Decret de la Presidència núm. 50, de 13 de juny de 2016, es va resoldre aprovar el
projecte anomenat PENEDÈS 360º amb un cost previst de 2.175.863,92 euros, i
sol·licitar al Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge, la
subvenció d’1.087.931,96 euros per a subvenir al finançament parcial de l’actuació
esmentada pel cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6.
L’objectiu principal de les operacions presentades al FEDER eix 6 és potenciar l’Alt
Penedès com una destinació enoturística de referència que ofereixi uns recursos
turístics competitius més enllà del món del cava i el vi. Per això, s’ha dissenyat
l’estratègia Penedès 360º, un producte turístic del Consorci de Promoció Turística del
Penedès que gira entorn el turisme actiu, sostenible i cultural.
Es basa en tres rutes circulars de mountain bike, slow bike i trekking en les quals hi ha
degudament senyalitzades les distàncies, els dies que es necessiten per realitzar-les i
els allotjaments i serveis vinculats a la ruta. Al llarg del seu recorregut s’ofereixen
recursos turístics naturals i culturals, que són els que es desenvolupen i es
volen potenciar i revaloritzar amb l’operació presentada al FEDER, que fan del
destí enoturístic clàssic un producte més complert, competitiu, de qualitat i sobretot
sostenible.
L’objectiu estratègic que es vol assolir s’emmarca en aconseguir posicionar l’Alt
Penedès com a destinació enoturística cultural de referència seguint les
tendències i demandes del mercat, que s’encaren a un turisme més actiu i
sostenible i destins amb una oferta turística més diversificada.
En aquest marc, el producte Penedès 360º té com a estratègia el turisme de natura,
de ciclisme i senderisme, amb la visió d’augmentar les pernoctacions a la comarca
aprofitant que el disseny d’itineraris preveu durades d’entre dos i cinc dies.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 8 de juny de 2017, va
aprovar acceptar definitivament la subvenció per a l’operació PENEDÈS 360º

presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i
6, d’acord amb la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la consellera de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DOGC núm. 7381, de 31 de maig
de 2017)

Entre les actuacions de l’operació Penedès 360º incloses en el projecte, s’hi preveu
ubicar “el Centre d’interpretació de la transhumància i els camins ramaders” a la
Casa del Prior del Castell de Sant Raimon de Penyafort, per tal de preservar,
potenciar i promoure la transhumància i els camins ramaders a Catalunya, per fer
valer aquest patrimoni històric, cultural i ambiental i convertir-lo en recurs de
desenvolupament econòmic i turístic a nivell local i regional (actuació 1.8).
Es proposa la rehabilitació integral i ampliació de la Casa del Prior dins el conjunt del
Castell de Sant Raimon de Penyafort a Santa Margarida i els Monjos per tal que
pugui allotjar el centre d'interpretació de la transhumància i els camins ramaders i, per
extensió, del paisatge, la natura i el món rural.
La Casa del Prior del Castell de Penyafort forma part del conjunt monumental situat
en l’extrem Sud del terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, a la comarca
de l’Alt Penedès, Província de Barcelona, emplaçada al peu de la carrerada de Sant
Domènec, part del Camí Ramader de Marina, i amb accés directe des d’aquesta, la
Casa del Prior i, en conjunt, el castell de Penyafort, esdevenen una nova entrada
potencial al Parc del Foix i una nova centralitat a escala local i territorial.
El Castell de Penyafort està inscrit com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en
virtut de la disposició addicional 1.2. de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català,
amb número de registre RI-51-0005690 des del 8 novembre 1988 i Identificador
1404-MH.
La proposta manté l’actual edifici existent de Casa del Prior amb la mateixa geometria
i volum. En planta baixa es recuperen i consoliden les voltes habilitant-les com a
espai expositiu diàfan i s’adequa l’actual espai de l’escala per a emplaçar-hi els
banys. La planta primera manté la sala a doble alçada, que annexa a la crugia
actualment compartimentada, un cop eliminades les divisòries, constitueix un espai
flexible que pot funcionar o bé com a dues aules-taller independents o com a sala
multifuncional i polivalent. Per aquest motiu, es preveuen dues portes d’accés que
permetin l’adhesió o autonomia d’ambdues sales. Fidel a l’espai actual, la planta
segona tant sols ocupa la meitat de la crugia de l’edifici existent i preveu la ubicació
d’espai d’oficines i administració cara a la segona fase.
La volumetria de l’ampliació, constitueix fonamentalment el nucli de comunicacions
vertical amb una escala oberta al triple espai i la reserva de l’espai per a l’ascensor

que es col•locarà en segona fase.
El projecte l’ha redactat Ibarz Milà UTE, CIF U67357277 i en concret a les
arquitectes redactores Anna Ibarz Pascual número de col·legiada 55237-2 i Marta
Milà Pascual número de col·legiada 69.425 (exp. X1003-000020/2018).
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del 2 d’abril de
2020, va aprovar inicialment el projecte executiu Centre d'interpretació de la
transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos, actuació
inclosa a l’operació Penedès 360º, amb un pressupost de l’obra de 392.697,20 euros
(IVA no inclòs), amb el 21% d’IVA 82.466,41euros, que suposa un import total de
475.163,61 euros (IVA 21% inclòs).
L’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis en el
BOPB del 2 de juny de 2020 i en el DOGC núm. 8145 - 2.06.2020 i en el tauler
d’anuncis de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els
quals es podia examinar i formular-hi les al•legacions pertinents, dels quals no se’n va
fer, i per tant va quedar definitivament aprovat.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 2 d’octubre
de 2021, va aprovar l’inici i l’expedient per a l’execució de l’obra Centre d'interpretació
de la transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos, inclosa a
l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 6 (G5036-000002/2021).
Igualment, es va aprovar el plec de clàusules administratives que regia la contractació
del contracte d’obra. La contractació, que no estava subjecta a regulació
harmonitzada, es tramitava de forma ordinària, per procediment obert simplificat i
s’adjudicava per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que
disposen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 27 de gener
de 2022, va aprovar declarar desert l’expedient de contractació de l’obra Centre
d'interpretació de la transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els
Monjos, inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eix prioritari 6 (G5036-000002/2021), atès que no s’han presentat ofertes.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb la intenció de tornar a treure a licitació el
projecte Executiu del Centre d'interpretació de la transhumància i els camins
Ramaders, vist la inflació inesperada dels preus de mercat, va considerar necessari fer
una actualització de preus del projecte.
El 14 de març de 2022, Ibarz Milà UTE va entrar per registre E0001918-2022 el
Projecte Executiu del Centre d'interpretació de la transhumància i els camins
Ramaders amb l’actualització de preus segons l’ITEC 2022.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del 17 de març
de 2022, va aprovar l’actualització de preus del projecte executiu Centre d'interpretació
de la transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos, actuació
inclosa a l’operació Penedès 360º, amb un pressupost de l’obra de 468.920,49 euros
(IVA no inclòs), amb el 21% d’IVA 98.473,30€, que suposa un import total de
567.393,79 (IVA 21% inclòs).

Per tant, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant
el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les,
es concreten en la realització de les actuacions que es troben descrites en el projecte
aprovat per la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 2
d’abril de 2020. El projecte es va inserir en el BOPB del 2 de juny de 2020 i en el
DOGC núm. 8145 - 2.06.2020 per un termini de trenta dies.
El contracte que es vol licitar no es divideix en lots per raons d’idoneïtat tècnica en
l’execució global de tota l’obra, d’acord amb les consideracions del Projecte. En cas de
dividir en lots, l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria
en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat així com en la òptima forma
d’execució de les obres l’execució de les quals es contracta.
Les obres s’hauran d’adjudicar pel procediment obert (en la modalitat que es
determini) a fi que tot empresari interessat pugui presentar la seva proposició.
Per altra banda, amb l’execució d’aquesta actuació es donarà compliment als objectius
continguts en el projecte Penedès 360º inclòs en el Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, de Rehabilitar, adequar i conservació del
patrimoni natural (Objectiu 2 estratègic): adequació, millora i conservació del patrimoni
natural i la Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular
les d'interès turístic amb les finalitats: d’Afavorir i promoure la conservació dels espais
naturals; de Posar en valor es espais naturals, la biodiversitat i el patrimoni natural de
Catalunya en relació a la ciutadania pel seu us com a recurs turístic; d’Afavorir el
desenvolupament econòmic i sostenible a les localitats de l'entorn dels espais naturals
on es diguin a terme les actuacions, posant en valor el Patrimoni Cultural i
arquitectònic com atractiu lligat tant a la oferta enoturística clàssica com al nou
producte Penedès 360ª, creant rutes complementàries que ofereixin recursos històrics
i culturals rellevants al llarg de l’itinerari del 360.

Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica.

