MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Reforma de dos locals del Consell Comarcal de la Cerdanya a Puigcerdà.
Serveis socials i Joventut.

1. Introducció
L’operació s'emmarca dins de la concessió de la subvenció del Pla únic d’obres i serveis
a Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024, les bases reguladores i l’execució de
la qual van ser aprovades mitjançant el Decret 169/2019 de 23 de juliol de 2019.
L’actuació ha estat seleccionada d’acord amb el contingut de la Resolució Definitiva de
concessió de les subvencions del PUOSC, línia d’inversions, amb número d’expedient
PRE082/19/02347, és una operació promoguda pel Consell Comarcal de la Cerdanya.
Aquesta operació preveu la reforma dels locals de l’Àrea de Serveis Socials i Atenció a
les persones del Consell Comarcal de la Cerdanya, així com el local de l’Àrea de
Joventut del mateix ens comarcal.
Els emplaçaments exactes d’ambdues intervencions són:
- Àrea Serveis Socials i Atenció a les persones: c/ Alfons I, núm. 52, escala 2,
porta 1. 17520 Puigcerdà.
- Àrea de Joventut: Plaça del Rec núm. 5, 17520 Puigcerdà. Caseta situada al
costat de la seu del Consell Comarcal de La Cerdanya.

2. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte són les obres de reforma dels dos locals a dalt esmentats
per tal d'adequar-los a les necessitats actuals, contemplar vies de creixement,
redistribució de l’espai i dotar als i les professionals de les dues àrees d’espais de treball
dignes i apropiats per garantir una atenció de qualitat i afavorir un entorn confortable.
Les obres es duran a terme d’acord amb allò definit al projecte aprovat, “Reforma de
dos locals del Consell Comarcal de la Cerdanya a Puigcerdà. Serveis socials i Atenció
a les persones i local de Joventut.”, redactat per l’arquitecta Mireia Roset Magdaleno
En concret, el projecte inclou les següents actuacions:
-

Reforma total interior del local on s’ubica els Serveis Socials c/ Alfons I, núm. 52,
escala 2, porta 1. 17520 Puigcerdà. Amb una superfície construïda de 276,83
m2.

-

Reforma parcial interior del local de l’àrea de Joventut: Plaça del Rec núm. 5,
17520 Puigcerdà. Caseta situada al costat de la seu del Consell Comarcal de
La Cerdanya. Amb una superfície construïda de 125,10 m2.

Les actuacions consisteixen en redistribució de l’espia interior, millora de les
instal·lacions, millora de l’eficiència energètica, substitució de portes i finestres, millora
de les prestacions acústiques i subministrament de nou mobiliari.

Com s’ha indicat, les actuacions descrites en aquests Plecs, promoguts pel Consell
Comarcal de la Cerdanya, s’emmarquen dins de la subvenció del Pla únic d’obres i
serveis a Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024, les bases reguladores i
l’execució de la qual van ser aprovades mitjançant el Decret 169/2019 de 23 de juliol de
2019.

3. Anàlisi Econòmica
Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte s’estableix, d’acord amb l’article 101 LCSP, en DOS
CENTS TRES MIL DOS CENTS QUARANTA VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
(203.248,12 €), IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base de licitació per a tota
la durada del contracte, d’acord amb el següent desglossament, en funció de cada lot:
-

LOT 1 – Reforma del local de Serveis Socials

El valor estimat del contracte del Lot 1 és de CENT CINQUANTA SIS MIL QUINZE
EUROS AMB SEIXANTA CINC (156.015,65 €) IVA exclòs.
-

LOT 2 – Reforma del local de Joventut

El valor estimat del contracte del Lot 2 és de QUARANTA SET MIL DOS CENTS
TRENTA DOS EUROS AMB QUARANTA SET CÈNTIMS ( 47.232,47 €) IVA exclòs.
•

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:

Import anualitat: 203.248,12 € (pressupost total obra, IVA exclòs)
Import pròrrogues: Import possibles modificacions (art.204 LCSP): Import altres conceptes: Total valor estimat del contracte: 203.248,12 €
Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de en DOS CENTS TRES MIL DOS CENTS
QUARANTA VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (203.248,12 €), equivalent al
pressupost net, més l’IVA corresponent al tipus vigent, per import de 42.682,11 €, és a
dir, un pressupost total de licitació de DOS CENTS QUARANTA CINC MIL NOU CENTS
TRENTA EUROS AMB VINT I TRÈS CÈNTIMS (245.930,23 €), IVA inclòs.
-

LOT 1 – Reforma del local de Serveis Socials

El pressupost base de licitació del Lot 1 és de CENT CINQUANTA SIS MIL QUINZE
EUROS AMB SEIXANTA CINC (156.015,65 €) equivalent al pressupost net, més l’IVA
corresponent al tipus vigent, per import de 32.763,29€, és a dir, un pressupost total de
licitació de CENT VUITANTA VUIT MIL SET CENTS SETANTA VUIT EUROS AMB
NORANTA TRES CÈNTIMS (188.778,93 €), IVA inclòs.

-

LOT 2 – Reforma del local de Joventut

El pressupost base de licitació del Lot 2 és de QUARANTA SET MIL DOS CENTS
TRENTA DOS EUROS AMB QUARANTA SET CÈNTIMS ( 47.232,47 €), equivalent al
pressupost net, més l’IVA corresponent al tipus vigent, per import de 9.918,82 €, és a
dir, un pressupost total de licitació de CINQUANTA SET MIL CENT CINQUANTA UN
EUROS AMB VINT I NOU CÈNTIMS (57.151,29 €), IVA inclòs.

•

El pressupost de licitació global es desglossa d’acord amb els següents costos
directes i indirectes:

Per altra banda, l’estimació de costos salarials per a l’execució del contracte és la
prevista en el desglossament de les corresponent partides incloses al Projecte.
Per altra banda, l’estimació de costos salarials s’ha calculat a partir d’una plantilla de
persones treballadores amb les següents categories professionals i nombre, segons
s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT) i en el Projecte:
Categoria professional

Retribució salarial (€/hora bruta)

Oficial 1a paleta
Peó
Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Oficial 1a vidrier

21,00 €
16,00 €
21,00 €
16,00€
21,00 €
16,00€
17,65 €
15,12€
21,00 €
16,00€
21,00 €

Ajudant vidrier
Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Oficial 1a soldador/manyà
Ajudant soldador/manyà

16,00€
21,00 €
16,00€
21,00 €
16,00€

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat tenint en compte els Convenis sectorials
vigents que resultin d’aplicació.
Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Atenent al VEC del contracte es compleix amb l'estabilitat pressupostària i la
sostenibilitat financera d’acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
En conseqüència el Consell té capacitat de finançament dels compromisos de despesa
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial,
engloba tant el deute financer, com el deute comercial.
Per atendre a les obligacions no s’ha de fer cap operació financera sinó que la despesa
ja està contemplada al pressupost d’aquest exercici.

4. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
Sobre la base de les necessitats descrites i a fi del contracte, el procediment més
adequat per dur a terme la licitació és el següent:
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, d’acord amb l’article 159.6 LCSP (Llei
9/2017, de 8 de novembre). No subjecte a regulació harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
Es compleixen les dues condicions exigides per la Llei en els contractes d’obres:
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 euros.
b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap avaluable
mitjançant judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per
cent del total, excepte en el cas de què el contracte tingui per objecte prestacions de
caràcter intel·lectual, com els serveis d'enginyeria i arquitectura, en què la seva
ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total.

b. Anàlisi d'execució per lots

Si. El contracte es divideix en lots, d’acord amb les previsions de la Directiva 2014/24/UE
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública, i la LCSP, per tal d’afavorir la contractació pública de PYME. Els lots en que es
divideix el contracte, segons consta en el corresponent Informe de l’expedient, són:
Lot 1: Reforma del local de Serveis Socials
Lot 2: Reforma del local de Joventut
Per cada un dels lots s’atorgarà un contracte independent, de forma que per a cada un
d’ells haurà de formalitzar-se una oferta singularitzada en la proposició econòmica del
procediment obert.
En qualsevol cas, els licitadors podran optar per presentar les seves ofertes per a un
sol lot o bé per a diferents lots.

c. Durada
Termini de durada total:
- Lot 1: NOU (9) mesos, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig.
- Lot 2 : SIS (6) mesos, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig.
D.2. Possibilitat de Pròrroga: No
Puigcerdà, 30 de novembre
L’arquitecta,

Ariadna Luesma Vila.

