Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en
sessió de 7 d’abril de 2022, ha adoptat, entre d’altres, i a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, l’acord següent:
“8- 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.
El Ple de 8 de juny de 2017 va aprovar acceptar definitivament la subvenció
d’1.087.931,96€, 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, sobre una despesa elegible sol·licitada de 2.175.863,92€.
Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de FEDER període 2014-2020, Eix 6,
titulada “Penedès 360º”, que subvenciona la despesa elegible (import del contracte
menys IVA) en un 50% mitjançant els fons europeus. Aquesta subvenció pertany al tram
local del FEDER, concedit i gestionat per la DGAL del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Igualment, està cofinançada per la línia de suport per a l’atorgament de subvencions
als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries
Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
Entre les actuacions de l’operació Penedès 360º incloses en l’operació, 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).
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.
L’objecte del present contracte són les obres de rehabilitació i ampliació de la Casa del
Prior dins del conjunt del Castell de Sant Raimon de Penyafort a Santa Margarida i els
Monjos, per tal que aquest pugui allotjar el centre d’interpretació de la transhumància i
els camins ramaders i, per extensió, del paisatge, la natura i el món rural, redactat per
IBARZMILA UTE.

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 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 cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix
prioritari 6, amb un pressupost de 392.697,20€ (IVA no inclòs) + 82.466,41€ (21% IVA)
= 475.163,61 € (IVA inclòs), redactat per UTE Ibarz Milà (exp. G5038-0045/2018).
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. Durant aquest període no se’n van
presentar i el projecte va esdevenir definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.
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).
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 es van presentar ofertes.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 17 de març de
2022, va aprovar l’actualització de preus, segons l’ITEC 2022, 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 cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, amb un pressupost de 468.920,49€ (IVA no inclòs)
+ 98.473,30€ (21% IVA) = 567.393,79 € (IVA inclòs), redactat per UTE Ibarz Milà (exp.
X1003-0020/2018).
L’esmentat projecte és hores d’ara en informació pública mitjançant anuncis en el
BOPB de 23/03/2022, al DOGC núm. 8636 de 29/03/2022, al tauler d’anuncis de la seu
electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies durant els quals es pot examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.
En cas que no se’n presentin durant l’esmentat període, l’aprovació esdevindrà
definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. Simultàniament, es sotmet, si
escau, a informe o autorització d’altres administracions.
L’últim dia per a la presentació d’al·legacions és el dia 12 de maig de 2022.
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.

El pressupost base de licitació del total de les obres associades al projecte, segons els
preus actualitzats de l’ITEC de l’any 2022, té un import de quatre-cents seixanta-vuit mil
nou-cents vint euros amb quaranta-nou cèntims (468.920,49€), IVA no inclòs, més
98.473,30€ corresponents al 21% d’iva, que suposen un import total de cinc-cents
seixanta-set mil tres-cents noranta-tres euros amb setanta-nou cèntims (567.393,79€),
IVA 21% inclòs.
L’article 116.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, per
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (LCSP) disposa: “La signatura de
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei”.
Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i amb
l’adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que
estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP.
Vist l’informe emès per l’arquitecte del Consell Comarcal, de data de signatura de 4
d’abril de 2022, en el qual es justifiquen les necessitats administratives a satisfer, la
idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, dels criteris
d’adjudicació i de la resta de requeriments previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
LCSP.
Vist l’informe emès, favorable del secretari de la corporació, de data de signatura de 4
d’abril de 2022, al plec de clàusules administratives particulars, als efectes d’allò que
estableix la disposició addicional 3a, apartat 8è, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura de 4
d’abril de 2022, en el qual s’informa de l’existència de consignació adequada i suficient
a les aplicacions 1721.65096 “Ampliació projecte ruta i centre d’interpretació de la
transhumància”, i 1721.65090 “Obra projectes FEDER 360º” del pressupost 2021,
aplicacions a incorporar en el pressupost 2022, les quals esdevindran plenament
efectives en el moment de l’aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents de
crèdit prevista properament, aplicacions que haurà de subvenir el finançament de
l’actuació, no podent-se realitzar a hores d’ara l’apunt comptable adient, quedant
sotmès en conseqüència l’autorització de la despesa a la condició suspensiva de
l’efectiva consolidació comptable dels recursos que han de finançar-la, s’informa
favorablement sobre l’autorització de la despesa per import de 567.393,79€.
Vist el que disposa la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars que
regula el contracte en relació a la mesa de contractació.
Vist el que disposen els articles 13, 116, 117, 135, 159, 326 i la DA2.7 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contracte del sector públic (LCSP).
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació expressa del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en sessió de 19
d’octubre de 2017.

S’ACORDA:
1- 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 (G5036-000002/2022).
2- Aprovar el valor estimat del contracte i el pressupost de licitació a consignar a
l’aplicació 1721.65096 i 1721.65090 del pressupost de 2022, d’acord amb el
següent:
 Valor estimat del contracte (VEC): 468.920,49€, IVA exclòs.
 Pressupost de licitació: 468.920,49€, més l’IVA al tipus vigent del 21%, per
import de 98.473,30 €, és a dir, un pressupost total de licitació 567.393,79€, IVA
inclòs.
3- Aprovar el plec de clàusules administratives que regirà la contractació de l’obra
esmentada.
4- Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, de
forma ordinària, per procediment obert simplificat i adjudicar-la 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.
5- Aprovar l’inici dels tràmits necessaris per a la licitació de l’obra esmentada per tal
que es puguin presentar les proposicions en el termini de 20 dies naturals.
6- Condicionar l’efectivitat del present acord a l’aprovació definitiva de l’actualització de
preus, segons l’ITEC 2022, del projecte executiu Centre d'interpretació de la
transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos, la qual és
exposada al públic mitjançant anunci publicat en el BOPB de 23/03/2022, al DOGC
núm. 8636 de 29/03/2022 i al tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP durant
el termini de trenta dies, període en el què es podrà examinar l’expedient i formularhi les al·legacions pertinents.
7- Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació i els integrants de la mesa de
contractació al Perfil de contractant del Consell Comarcal, condicionat al pagament
per part de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos de l’import corresponent al
total preu de licitació més el seu IVA al tipus vigent.
8- Notificar el present acord a l’Ajuntament interessat.
9- Donar trasllat de l’acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la tresoreria del
Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del president.

Vist i plau
El president
Xavier Lluch i Llopart

