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 19 de maig de 2022, va adoptar, entre d’altres, i a reserva dels
termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, l’acord següent:
“6- Aprovar l’inici i l’expedient per a l’execució de l’obra Restauració de la
façana de Can Freixedas, seu del consell comarcal de l’Alt Penedès.
Can Freixedas està catalogada pel Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric i
artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. El disseny de la façana data de
1903 i entre d’altres intervencions destaca la total rehabilitació l’any 1993 quan
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va efectuar la primera fase de la
rehabilitació de tot l’edifici, per ubicar-hi la seva Seu.
Des d’aleshores a les façanes hi ha hagut diverses operacions de rehabilitació i
manteniment, la més destacable l’any 2010 que, tot i que per motius
pressupostaris es va descartar una rehabilitació a fons i de totes les façanes, es
va realitzar una neteja de la totalitat de la façana del C/Hermenegild Clascar a
pressió amb aigua calenta i sanejat de totalitat la part inferior fins a certa alçada
que és la més afectada per les humitats, pintades i petits desperfectes
ocasionats pels vianants.
Una vegada finalitzada la neteja, en tots els baixos de la façana es va refer
l’estuc en mal estat amb morter de calç tradicional, amb el mateix color. Una
vegada finalitzat l’estuc, es tractava la paret amb silicat potàssic del mateix color
existent, com les pilastres i els tres emmarcaments de les portes de la planta
baixa. Es va aprofitar per rehabilitar bigues de fusta i parts de formigó de la
cornisa més malmeses com també les parts de formigó i algunes rajoles d’un
extrem de la balconada de la Sala de Plens.
En data d’avui les tres façanes del Consell Comarcal presenten desperfectes
que el pas dels anys es fa evident el desgast per l’efecte de la humitat, fred i
calor.
L’objecte del contracte són les obres per a la restauració de les façanes de Can
Freixedas, seu actual del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, situat al carrer
Hermenegild Clascar, d’acord amb el Projecte bàsic i d’execució FASE 1:
Restauració de les façanes de Can Freixedas.
La intervenció en qüestió es localitza a la façana principal (c/Hermenegild
Clascar), la façana lateral (C/Sant Julià) i la façana interior (encarada al pati) de
l’edifici del Consell Comarcal del carrer Hermenegild Clascar, catalogada pel Pla
Especial i Catàleg del Patrimoni Històric i artístic i ambiental de Vilafranca del
Penedès.

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 17 de febrer de 2022, va
aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de restauració de les façanes de
Can Freixedas (Fase 1) del projecte global per a l’habilitació d’espai per a millora
del servei de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania del CCAP “Can Freixedas”,
amb un pressupost base de licitació de les obres associades al projecte per
import de 69.028,07 € + 14.495,89 € (21% IVA)= 83.523,96 € (IVA inclòs)
redactat per l’empresa Arquitectura Genís Planelles SLP (B64782105) (exp.
G5038-000054/2021).
L’esmentat projecte és va sotmetre en informació pública mitjançant anuncis en
el BOPB de 07/03/2022, al DOGC núm. 8615 de 28/02/2022, al 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. Transcorregut dit
termini el projecte ha esdevingut aprovat definitivament.
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.
El pressupost base de licitació és, d’acord amb el que disposa l’article 100
LCSP, de seixanta-nou mil vint-i-vuit euros amb set cèntims (69.028,07 €),
equivalent al pressupost net, més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de
14.495,89 euros, és a dir, un pressupost total de licitació de vuitanta-tres mil cinc
cents vint-i-tres euros amb noranta-sis cèntims (83.523,96 €), IVA inclòs.
Vist l’informe emès per l’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de
data de signatura de 29 de març 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 31 de març 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, i l’informe emès en
data 25 d’abril de 2022 en relació a l’aprovació definitiva del projecte d’obra.

Vist l’informe emès, per l’interventor del Consell Comarcal, de data de signatura
de 13 de maig de 2022, en el qual s’informa de l’existència de consignació
adequada i suficient a l’aplicació 920.63200 “Habilitació espais millora serveis
CCAP” del pressupost 2022, i s’informa favorablement sobre l’autorització de la
despesa per import de 83.523,96€.
De conformitat amb allò establert a l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contracte del sector públic (LCSP), en el marc del procediment
obert simplificat, els òrgans de contractació de les administracions públiques han
d’estar assistits per una Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per la
valoració de les ofertes. Els membres de la Mesa, d’acord amb l’esmentat
precepte han de ser nomenats per l’òrgan de contractació.
Per altra banda, la disposició addicional tercera, a l’apartat 1, estableix que les
administracions públiques locals aplicaran les regles contingudes a la LCSP,
amb les especialitats que es recullen a les disposicions addicionals segona i
tercera, concretament, la DA 2.7 disposa quina ha de ser la composició de la
Mesa.
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).
La Junta de Govern de la corporació té assumida l’atribució per a contractar
d’acord amb l’establert a la disposició addicional 2.1 de la LCSP en virtut de les
delegacions expressament delegades per Decret de la Presidència núm. G10090063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar l’inici i l’expedient per a l’execució de l’obra Restauració de la façana
de Can Freixedas, seu del consell comarcal de l’Alt Penedès (G5036000001/2022).
2- Aprovar el valor estimat del contracte i el pressupost de licitació a consignar a
l’aplicació 920.63200 “Habilitació espais millora serveis CCAP” del pressupost
2022, d’acord amb el següent:
 Valor estimat del contracte (VEC): 69.028,07 €, IVA exclòs.
 Pressupost de licitació: 69.028,07 €, més l’IVA al tipus vigent del 21%, per
import de 14.495,89 €, és a dir, un pressupost total de licitació 83.523,96 €,
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- Nomenar els membres de la mesa de contractació, següents:
Presidència: Xavier Lluch i Llopart, president del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès o persona en qui delegui.
Vocalies:
- Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
que actuarà també de secretari de la mesa.
- Jaume Miret Puig, interventor del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
- Cristina Montserrat Bages, arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.
Custodis: Xavier Rodado Honorato, Meritxell Tort Morgades i Goretti Tort
Morgades (dos custodis indistintament seran les persones que permetran
l’obertura del sobre digital un cop apliquin les seves credencials accedint a
l’eina en l’interval de temps que s’hagi definit prèviament).
7- Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació i els integrants de la mesa de
contractació al Perfil de contractant del Consell Comarcal.
8- 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

