MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Expedient núm.: 3031/2020
Data d'iniciació: 23/09/2020

1.- Introducció
El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat sol·licitud al Departament
Governació i Administracions Públiques d’acord amb l’Ordre EMC/78/2019, de
d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
subvencions als ens locals per al desenvolupament de Plans de Foment
Territorial del Turisme.
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2. Descripció de la situació actual
El projecte presentat, anomenat “Foment del Turisme Cultural a la comarca del
Berguedà” està conformat per diferents actuacions, entre les que hi ha la
“Rehabilitació de la Torre Nova de la Colònia Pons per a un ús polivalent. Façanes”.
El projecte ha estat proposat per l’Ajuntament de Puig-reig, que cofinançarà el
projecte i garantirà el compliment dels deures, obligacions i responsabilitats que li
pertoquin.

Marc normatiu
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen 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.

3. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la rehabilitació de la Torre Nova de la Colònia
Pons per a un ús polivalent. Façanes.
Aquests treballs comprenen:
 Consolidació estructural
 Rehabilitació de les façanes, dels tancaments practicables i dels elements
ornamentals exteriors
 Actuacions necessàries per a poder fer un ús polivalent dels espais interiors.

L’objectiu final és, a part de la consolidació estructural, de la rehabilitació de
façanes, tancaments i elements ornamentals, poder donar a l’edifici un ús polivalent
per tal de que es pugui utilitzar com un equipament multifuncional que pugui acollir
exposicions, tallers per a gent gran i joves i altres usos.

4. Anàlisi Tècnica

Consideracions tècniques i requeriments
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La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és: rehabilitar la Torre Nova de
la Colònia Pons de Puig-reig per a ús polivalent, com indica el projecte executiu
degudament aprovat.

5. Anàlisi Econòmica

a.- Finançament
El Consell Comarcal del Berguedà ha obtingut, per a la present actuació, els
següents finançaments:
-

Convocatòria de Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural 2019, de l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural: 70.493,00€

-

Pla de Foment de Turisme 2019: Entre el 45% i el 50% del pressupost total.
Aquesta variabilitat anirà en funció de les possibles ofertes a la baixa que es
realitzin en les corresponents licitacions de les actuacions que conformen el
projecte Pla de Foment Turística del Berguedà al voltant de la Via Blava del
Berguedà” i de possibles redistribucions de fons.

L’actuació REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS DE PUIGREIG PER A ÚS POLIVALENT. FAÇANES té un cost total, IVA inclòs, de
439.316,60€.
L’Ajuntament de Puig-reig, realitzarà una bestreta equivalent al 100% del cost de
l’acció prevista que contracti el Consell Comarcal del Berguedà, és a dir,
439.316,60 euros. Aquesta aportació es realitzarà en el moment en que el Consell
justifiqui la contractació de l’acció. Un cop el Consell Comarcal cobri l’import de la

subvenció del Pla de Foment de Turisme i de la Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural retornarà la part corresponent a l’aportació que està subjecte a
cofinançament. En cas que no es cobri les subvencions o no es cobrin parcialment,
el Consell Comarcal no retornarà la part no cobrada.

b.- Estudi de mercat
Els preus de la licitació són els contemplats en el projecte
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c.-. Valor Estimat


El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 363.071,57 €
(exclòs IVA) i de 76.245,03 euros d'Impost sobre el Valor Afegit.

d.- Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa es pagarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 09/336/65000 del
Pressupost per a l'exercici 2021.
L’obra no suposarà cap perjudici a l’estabilitat pressupostària ni a la sostenibilitat
financera del Consell, doncs es finança al 100% amb subvencions d’altres
administracions (Plans de Foment de Turisme, OSIC i conveni amb l’Ajuntament de
Gironella).

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert per garantir la major concurrència de licitadors

b. Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte d’obres.

c. Anàlisi d'execució per lots

L'objecte del contracte no està dividit en lots, a l'efecte de la seva execució, degut
a que la contractació es fonamenta únicament en un projecte executiu que donarà
com a resultat l’execució de les obres objecte d’aquest projecte executiu.

d. Durada
El termini d'execució del contracte serà:

Data inici (Prevista)

17 de maig de 2021

Data final

17 de març de 2022

Durada

10 mesos

Justificació durada del contracte

Durada del contracte
redactor del projecte.

segons

especificació

del

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació
del replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser
superior a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos
excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obra
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.

El contracte no podrà prorrogar-se.
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