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MEMÒRIA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU A LES OBRES DEL
PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL MUSEU ROMÀNTIC CAN
LLOPIS DE SITGES
Expedient 2021/CONT/07
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consorci del Patrimoni de Sitges té encomanada, pels seus estatus, la conservació i
manteniment dels edificis que gestiona, entre els quals hi ha el Museu Romàntic Can
Llopis de Sitges
D’acord amb els seus Estatuts, el Consorci del Patrimoni de Sitges en tant que ens
consorcial públic de caràcter local que té per objecte, en d’altres, la preservació,
documentació, conservació i difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el
coneixement de l'art en general, així com la gestió deis equipaments adscrits i la
prestació deis serveis propis d'aquest àmbit.
El Museu Romàntic Can Llopis de Sitges forma part d’aquest equipaments adscrits. El
museu, mansió edificada fora muralla pel Sr. Josep Bonaventura Falç el 1793, va ser
llegada per l'hereu de la família, el Sr. Manuel Llopis de Casades, a la Generalitat de
Catalunya l'any 1935, a fi que fos destinada com a museu. A causa de la Guerra Civil,
el procés no va culminar, i finalment, el 1943 l'edifici va passar a mans de la Diputació
Provincial de Barcelona. Entre els anys 1946 i 1948 es realitzaren les obres de
restauració, i aquest darrer any es va encarregar al Dr. Alberto del Castillo la instal·lació
del museu, que fou inaugurat el 12 de març de 1949. Des d’aquest any i fins l'actualitat
el museu ha estat objecte de reparacions puntuals, sense evitar un cert estat de
degradació estructural i d'equipaments que va comportar el seu tancament des de la
reobertura dels Museus del Cau Ferrat i de Maricel.
La darrera reforma finalitzada al 2020, va ser la instal·lació de climatització i ventilació
del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges. Arrel d’aquesta intervenció, es va fer nova la
part de la instal·lació corresponent a la maquinària instal·lada, i durant la inspecció es
va posar de manifest el caràcter obsolet de la instal·lació de baixa tensió, que en aquests
moments s’està portant a tramitació per a la seva licitació.
D’altra banda, com a museu públic és del tot necessari que l’edifici compleixi les normes
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, de manera que cal imperativament
instal·lar-hi un ascensor que permeti l’accés universal. L’objecte de la intervenció
projectada és dotar a l’edifici d’un ascensor de comunicació entre les diferents plantes
del recorregut del museu amb un itinerari accessible. També s’intervé en la zona
destinada a sanitaris de planta soterrani per habilitar-hi un lavabo adaptat. Amb
aquestes dues mesures, es fa un gran pas per a l’adaptació de l’edifici als estàndards
actuals.
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En aquest sentit es tracta d’un projecte complet, tal i com es declara en el punt 1.1.4.
del propi projecte, que comprèn totes les actuacions necessàries en matèria
d’accessibilitat per a l’ús de l’edifici com a museu, en compliment del Decret 135/1995
del “Codi d’accessibilitat de Catalunya” i el Codi Tècnic de l’Edificació en matèria
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat, aprovat pel Reial
Decret 314/2006, de 17 de març, i modificat pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer.
El Real Decret 173/2010 modifica el Codi Tècnic de l’Edificació amb la inclusió amb la
del document bàsic DB SUA9, que unifica i amplia les condicions d’utilització i
accessibilitat dels edificis per a persones amb discapacitat.
Tant l’edifici com les col·leccions del Museu estan protegits amb el màxim nivell de
protecció patrimonial, ja que estan declarats Bé Cultural d’Interès Nacional
(anteriorment, Monumento Nacional, R.I. - 51 - 0001329 - 00000), des de l’1 de març de
1962 (BOE del 9/3/1962).
El Museu Romàntic Can Llopis de Sitges consta donat d'alta a l'inventari del Consorci
del Patrimoni de Sitges, amb el codis de bé 75 i 76 i amb la naturalesa jurídica de bé
patrimonial.
Des del Departament d’Equipaments i Projectes del Consorci del Patrimoni de Sitges es
va proposar l’aprovació del “Projecte de la instal·lació d’un ascensor al Museu Romàntic
Can Llopis de Sitges”, amb un pressupost de cent trenta-tres mil cinc-cents seixantanou euros amb deu cèntims (133.569,10 €) IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import
de vint-i-vuit mil quaranta-nou euros amb cinquanta-un cèntims (28.049,51 €), resulta
per un pressupost total de cent seixanta-un mil sis-cents divuit euros amb seixanta-un
cèntims (161.618,61€), IVA inclòs.
Aquest projecte es troba dins de l’Annex d’inversions del pressupost del 2021, aprovat
pel Consell General del CPS en sessió celebrada el 21 de novembre de 2020, sota el
nom de PI-11 Museu Romàntic 682.00.03 Despeses en inversions de bens patrimonials.
Edificis i altres construccions. Obres Museu Romàntic.
El projecte va ser aprovat per decret de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del
Patrimoni de Sitges, de data de data 8 de juliol de 2021 i número de registre 136/2021.
Es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci publicat al BOPB de data 15 de
juliol de 2021 i transcorregut el termini de 30 dies hàbils, i atès que no es van presentar
reclamacions ni al·legacions al projecte, aquest va esdevenir definitivament aprovat,
deixant constància mitjançant anunci publicat al BOPB de data 30 de setembre de 2021.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 161.618,61
€, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:
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Pressupost IVA exclòs

21 % IVA

133.569,10 €

28.049,51 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació
i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 i concordants de la LCSP.
Desglossament del pressupost per costos
El pressupost base de licitació del contracte (vigència inicial) s’ha fixat d’acord amb el
detall següent:
Percentatges
Costos directes – pressupost d’execució material
112.242,94 €

81%

Costos indirectes – despeses generals 14.591,58 €

13%

Altres despeses eventuals – benefici industrial
6.734,58 €

6%

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 140.247,55 €, IVA exclòs.
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Vigència
inicial:

4 mesos

Modificacions:

En els termes de la clàusula 2.3 del present
plec (5%)

133.569,10 €

Valor
estimat

6.678,45 €
140.247,55 €
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TERMINI I PERÍODE D’EXECUCIÓ
El termini d’execució és de 4 mesos, temps que es considera adient per l’execució dels
treballs, sempre i quan no aparegui cap circumstància sobrevinguda. El Museu
Romàntic es troba tancat en aquest moments per les diverses intervencions que s’estan
duent a terme per la seva propera reobertura. Aquest fet implica que no hi hauran usuaris
del Museu que puguin interferir amb les feines, considerant així el termini d’execució
indicat suficient.
TIPUS DE PROCEDIMENT, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I AGRUPACIÓ EN LOTS
En compliment del que s’estableix a la LCSP, i atès que l’execució de l’obra no es
considera d’especial complexitat per emprar-se materials, maquinària i procediments
habituals en treballs anàlegs, i en estar perfectament definit al projecte el caràcter i
característiques de cada element, es proposa el procediment obert simplificat i
adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació: el preu, en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP. Tenint en compte que en estar
perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu objecte, en
els termes que consten en el “Projecte de la instal·lació d’un ascensor al Museu
Romàntic Can Llopis de Sitges” que té la condició de Plec de prescripcions tècniques
particulars, solament és possible millorar el preu, que s’ha escollit un únic criteri
d’adjudicació.
Aquest procediment ha estat escollit perquè permet presentar oferta a tot empresari
interessat, sempre i quan compleixi amb els requisits de solvència exigits en els plecs,
quedant exclosa qualsevol negociació dels termes del contracte.
Ateses les característiques de l’obra no es considera la possibilitat d’establir lots, ja que
els treballs a executar formen un conjunt que no es convenient dividir ni fragmentar.
Aquest projecte està considerat com a projecte complet, tal i com es declara en el punt
1.1.4. del propi projecte, que comprèn totes les actuacions necessàries en matèria
d’accessibilitat per a l’ús de l’edifici com a museu.
CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA I ALTRES
REQUERIMENTS
Així mateix, en compliment del que s’estableix a la LCSP, els empresaris han d’acreditar
que disposen de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i
professional o tècnica que es determinin per l’òrgan de contractació.
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la
licitació s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del
contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de
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prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars. Els treballs a
realitzar durant l’execució d’aquest contracte han de ser realitzats per empreses
especialitzades que ofereixen la màxima garantia en el desenvolupament de les tasques
a fer.
Els mitjans d’acreditació de la solvència professional o tècnica es corresponen amb les
especificitats dels treballs objecte de prestació, que requereixen la participació de
professionals amb la formació adequada, acreditada mitjançant la titulació requerida i
l’experiència mínima en treballs similars a l’objecte del contracte i són els mínims
suficients per garantir la capacitat del licitador per executar els treballs, facilitant la
participació del major nombre d’empreses, incloses les petites i mitjanes empreses i les
empreses de nova creació.
Els mitjans per acreditar la solvència són els mínims suficients per garantir la capacitat
del licitador per executar els treballs, facilitant la participació del major nombre
d’empreses, incloses les petites i mitjanes empreses i les empreses de nova creació.
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims
següents
-

Estar inscrit al Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic o al Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya.

-

Solvència professional o tècnica
Mitjans d’acreditació escollits
Solvència
econòmica i
financera:

Motivació dels
mínims exigits

requisits

Volum anual de negocis referit al Assegurar que les
millor exercici dins dels tres últims empreses tenen la
disponibles.
dimensió mínima
necessària per a fer-se
Mínim: Per un import mínim de càrrec del contracte
200.000,00 € en algun dels tres (3)
exercicis esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari hi estigués
inscrit; en cas contrari, pels dipositats
en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre
Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres
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d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència
professional
o tècnica

Relació de les obres executades en
el decurs dels últims cinc (5) anys,
avalada per certificats de bona
execució;
aquests
certificats
indicaran l’objecte, l’import, les dates
i el lloc d’execució de les obres i es
precisarà si es van realitzar segons
les regles per les quals es regeix la
professió i es van portar normalment
a bon terme; en el seu cas, els
esmentats
certificats
seran
comunicats directament a l’òrgan de
contractació
per
l’autoritat
competent.

Assegurar que les
empreses tenen la
dimensió mínima
necessària per a fer-se
càrrec del contracte

Mínim: Per un import mínim de
90.000,00 € en algun dels cinc (5)
exercicis esmentats.
-

Compromís d’adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals
següents
Requisits mínims:
- Un cap de muntatge amb una titulació d'enginyer tècnic industrial o enginyer
industrial, que acrediti una experiència mínima de cinc anys en el muntatge
d'ascensors i que pugui acreditar que ha participat, com a cap d'obra, en una
instal·lació similar a l'objecte del contracte.
- Dos operaris amb un mínim de 4 anys d'experiència en el muntatge d'aparells
elevadors.
Aquest és l’equip humà mínim que es considera necessari per a la col·locació i
instal·lació de l’ascensor, d’acord amb el projecte.
Acreditació documental:
- Compromís d’adscripció dels mitjans personals requerits signat pel licitador o el
seu representant legal.
- Original o còpia degudament autenticada dels títols acadèmics.
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte,
degudament signats pels titulars, on consti la formació i l’experiència professional
requerida.
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Amb aquest compromís es presten que el personal que realitzarà els treballs a executar
tingui la suficient experiència i coneixements per dur-los a terme.
-

Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica
i la relació d’obres executades
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i
categoria que tot seguit es detallen:
Grup: J

-

Subgrup: 1

Categoria:1 o superior

Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades d’instal·lació i manteniment
d’aparells elevadors existents en el corresponent òrgan territorial competent de la
comunitat autònoma en què radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el
que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció.

VARIANTS
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del
contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori
Per aquest motiu el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest
ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.
L'empresa contractista ha de garantir la afiliació, l'alta en la Seguretat Social i el
pagament de les cotitzacions de les persones treballadores destinades a l'execució del
contracte. Aquesta obligació s’estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista
principal destinat a l’execució del contracte (en el cas que s’hagi previst a la clàusula
2.11) del PCAP. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment i pel que fa a les cotitzacions, d’acord amb la
clàusula 2.4 d’aquest plec.
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L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels salaris del
personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les
dades que permetin comprovar aquest compliment.
L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució
del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups
professionals equivalents. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades
que permetin comprovar aquest compliment.
L'empresa contractista, en tota la documentació, publicitat, imatge o materials
necessaris per a l'execució del contracte ha de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar
qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes, i ha de fomentar
amb valors d'igualtat la presència equilibrada, la diversitat i la coresponsabilitat.
CAUSES DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP.
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les
condicions, abast i límits següents:
-

Actuacions derivades de possibles interferències de la solució presentada amb
possibles instal·lacions existents que comportin la necessitar de modificar el projecte
presentat.

La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, al 5% del pressupost base de
licitació, tant a l’alça com a la baixa, IVA exclòs.
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris.
RÈGIM DE PAGAMENT
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als
efectes del seu pagament.
PENALITATS
En cas que el Consorci del Patrimoni de Sitges opti per no resoldre el contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
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-

En cas d’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució definides
a la clàusula 2.2 del PCAP s’imposarà una penalitat de fins el 5% del preu del
contracte, IVA exclòs d’acord amb el següent detall:
-

per l’incompliment d’una de les condicions especials d’execució definides a la
clàusula 2.2 del PCAP, una penalitat de l’1% del preu del contracte, IVA exclòs.
per l’incompliment de dues de les condicions especials d’execució definides a la
clàusula 2.2 del PCAP, una penalitat del 2% del preu del contracte, IVA exclòs.
per l’incompliment de tres o més de les condicions especials d’execució definides
a la clàusula 2.2 del PCAP, una penalitat del 5% del preu del contracte, IVA
exclòs.

Amb aquestes penalitats es vol conscienciar a l’empresa contractista de la
importància d’acomplir amb les obligacions laborals bàsiques dels seus treballadors
així com garantir la igualtat entre tots ells.
-

En cas d’incompliment parcial o compliment defectuós, amb el límit del 10% del preu
del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós
IVA exclòs, s’imposaran:


per l’incompliment de qualsevol de les condicions de la subcontractació,
s’imposarà una penalitat de fins al 5% de l’import del subcontracte, IVA exclòs
d’acord amb el següent detall:
o per la no comunicació per part del contractista per escrit després de
l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de
celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, una penalitat
de l’1% del preu del contracte, IVA exclòs.
o per la no comunicació per part del contractista per escrit de la part de la
prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els
representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud
d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i
el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar, una penalitat del 2% del preu del contracte, IVA exclòs.
o per la no comunicació per part del contractista per escrit de qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte
principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes,
una penalitat del 3% del preu del contracte, IVA exclòs.
o per l’incompliment de dues o més condicions anteriorment descrites, una
penalitat del 5% del preu del contracte, IVA exclòs.

Amb aquestes penalitats es vol conscienciar a l’empresa contractista de la
importància d’acomplir amb les obligacions en matèria de subcontractació, per tal
d’assumir la responsabilitat que es derivi davant l’òrgan de contractació.
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per l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals, que poden comportar riscos greus per les persones
s’imposarà una penalitat equivalent al 5% del preu del contracte, IVA exclòs.

En proposar aquestes penalitats, s’han tingut en consideració tant les diferents
problemàtiques que es poden plantejar com la proporcionalitat amb impacte de
qualsevol retard en la instal·lació sobre la conservació de les col·leccions dels Museus.
TERMINI DE RECEPCIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
Es fixa un termini de garantia de dos anys a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada.
SUBCONTRACTACIÓ
Atès l’article 215 de la LCSP, no s’estableixen limitacions a la subcontractació parcial de
l’objecte del contracte ni existeixen tasques crítiques que no puguin ser objecte de
subcontractació. La subcontractació de part de les tasques no ha de comprometre en
cap cas la qualitat de l’execució del contracte.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes en l’article 62 de la
LCSP, a la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges, o persona en qui
delegui.
El/La responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en
siguin administradors.
DELEGACIÓ I PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA
El delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària,
que es concreta en la titulació universitària d'enginyer tècnic industrial o enginyer
industrial, que acrediti una experiència mínima de cinc anys en el muntatge d'ascensors
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i que pugui acreditar que ha participat, com a cap d'obra, en una instal·lació similar a
l'objecte del contracte.
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes
característiques.
Es demana aquesta experiència mínima per la complexitat del lloc d’instal·lació i per les
greus repercussions que una mala execució podria comportar en la conservació de les
col·leccions del Museu.
CESSIÓ
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte. Aquesta cessió no hauria de
comportar la pèrdua de la qualitat de la instal·lació.
LLOC DE REALITZACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és el Museu Romàntic
Can Llopis de Sitges, ubicat al carrer Sant Gaudenci, 1, 08870 Sitges (Barcelona).

El director-gerent (e.f.)
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