INFORME DE CONCRECIÓ DE LA CONTRACTACIÓ BASADA

LOT-2 Servei de redacció de projectes d’intervenció en equipaments



Projecte bàsic i executiu: Rehabilitació de la masia de Cal Tudela
Adjudicatari: 3.Miquel Mas arquitectes, SLP

La masia de Cal Tudela és de titularitat municipal. Una part d’aquesta masia s’utilitza
actualment com a magatzem per part de la fundació Cassià Just, que s’encarrega de
l’explotació de la finca agrícola fruit d’un conveni amb l’Ajuntament del Prat; la resta
d’estances de l’edifici no es fan servir.
L’Ajuntament del Prat endega ara un projecte demostratiu amb l’objectiu de donar
resposta als múltiples reptes que presenta l’agricultura a nivell local. Aquesta masia
s’ha concebut com el centre neuràlgic d’aquest projecte, i perquè pugui realitzar
aquesta funció, cal reformar-la.
Els treballs de rehabilitació es conceben en dues fases consecutives a nivell
d’execució:
La primera fase, urgent i indispensable inclús pel seu ús actual, consistiria en fer uns
lavabos nous.
La segona fase abordaria la resta de treballs necessaris perquè la masia acollís les
activitats inicialment previstes pel projecte demostratiu agrícola: aularis, despatxos,
sales de reunions, agrobotiga, magatzem i sala de manipulació i transformació dels
productes recol·lectats.
Una llista no exhaustiva dels treballs a realitzar seria:








Reparacions a les cobertes
Reparacions als tancaments exteriors
Revisió i adequació de les instal·lacions interiors.
Reforç estructural del magatzem
Substitució de la coberta del magatzem, que conté amiant.
Redistribució dels espais interiors
Adequació del pati i pèrgola

Així doncs, l’objecte del present encàrrec és la realització del projecte executiu, que
basant-se en els documents de base i les necessitats funcionals que es plantegen,
desenvolupi i concreti les solucions constructives per la l’adequació de la masia de
Cal Tudela.





Projecte a contractar: Rehabilitació de la masia de Cal Tudela (Projecte
bàsic i executiu)
Emplaçament del projecte: Camí de Cal Tet s/n. 08820 El Prat de
Llobregat
Empresa adjudicatària i ordre de classificació en l’acord marc: 3.Miquel Mas
arquitectes, SLP













Definició objectius de l’actuació i servei a contractar: Projecte bàsic i
executiu
Termini d’entrega: 30 Novembre 2021
Equip d’especialistes requerit i resta condicions específiques: Càlcul
estructures, enginyeria d'instal·lacions
Import previst del projecte: 300.000 € (PEC IVA inclòs) – 208.347,80€ (PEM)
Superfície d’actuació: 311 m2
Preu de contracte segons barem honoraris annex.7: 26.406,17 € (+IVA)
Baixa de l’adjudicatària: 24,50%
Import contracte: 19.977,43 € (+IVA)
Import de garantia (5%): 998,876 €
Responsable del contracte: Iolanda Arnal (Àrea d'Acció Ambiental i Energia de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat)
Documentació aportada al licitador:
1. Aixecament DWG
2. Projected’Adequació de la masia de Cal Tudela, per a
manteniment i conservació (maig 2010), redactat per Feliu
Llobet Arquitecte S.L.P.
3. 2014 04 25 - Plànol Cal Tudela (250414). Projecte per
explotació agrícola i agroalimentària a la finca de Cal Tudela –
Salagros 1497 SL (octubre 2013), redactat per Proega.
4. Croquis_Actuacions CalTudela
5. Pressupost_ObresMasia_Salagros_2012

Mitjançant el present informe de concreció de la contractació basada, l’adjudicatari
proposat, 3.Miquel Mas arquitectes, SLP signa digitalment el present document
donant la seva conformitat expressa, a l’adjudicació del contracte basat descrit.

El Prat de Llobregat, 20 de juliol de 2021

