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MEMÒRIA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
DE SANEJAMENT I RECONSTRUCCIÓ DELS SOSTRES I PARETS DE PLANTA
BAIXA DE L’ALA OEST DE L’EDIFICI DE CAN FALÇ
Expedient 2021/CONT/02

ANTECEDENTS :
Per decret de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 20
d’octubre de 2015 i número de registre117/2015 es va acceptar l’adscripció de la finca
de Can Falç de Mar situada al Passeig de la Ribera 12-14 de la Vila de Sitges, propietat
de la Diputació de Barcelona, en els termes i condicions recollits a l'acord del Ple de la
Diputació de Barcelona celebrat el 26 de març de 2015, ref. reg. núm. 43/15.
Aquesta finca consta donada d'alta a l'inventari del Consorci del Patrimoni de Sitges,
amb el codi de bé 1174 a nivell del terreny i codi 1175 a nivell d'edifici i, amb la naturalesa
jurídica de bé patrimonial.
Mitjançant aquesta acceptació, el Consorci del Patrimoni de Sitges es va posar l’objectiu
de que els usos i continguts de Can Falç fossin principalment els propis d'un centre
cultural i patrimonial d'utilització múltiple, mitjançant les actuacions de:
-

Restauració Integral de l'edifici
Conservació integral de la planta noble
L'adequació per a ús cultural i patrimonial amb destinació al poble de Sitges i al
turisme cultural.
L'oferta d'un pol de difusió i activitats sobre Sitges i la seva història amb projecció
internacional.

L’any 2016 l’espai de planta baixa contigu al C/ Carreta fou objecte de rehabilitació amb
la finalitat d’habilitar-lo per a ús del consorci del Patrimoni de Sitges per a presentacions,
recepcions i exposicions temporals. La intervenció consistí en l’eliminació d’alguns
envans i la dotació d’un lavabo, nova instal·lació elèctrica i d’enllumenat i l’eliminació de
tot el revestiment de les parets interiors, amb aplicació parcial de nou revestiment amb
morter de calç hidràulica.
Atès que les parets de tàpia exposades a la vista es van començar a degradar
ràpidament, al 2019 es van revestir totes amb morter de calç.
També al 2016 es va fer un estudi arqueològic detallat de l’edifici, que permet conèixer
la data de cada estructura i l’evolució del conjunt. En aquest estudi, es van identificar
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restes romanes immediatament per sota dels paviments de la casa, entre les quals un
mur molt potent que serveix de fonament de la façana principal, i un paviment d’opus
signinum sota les rajoles de l’ala oest.
Pel que fa a la resta d’edificacions de Can Falç, el seu estat de conservació és molt
deficient, amb presència de patologies estructurals a la pràctica totalitat dels sostres de
planta baixa, degradació generalitzada dels revestiment exteriors i interiors, tancaments
practicables, fusteries, paviments i manca general d’instal·lacions.
La Diputació de Barcelona hi va realitzar diverses actuacions, en base a un estudi de
patologies de l’edifici i proposta de reparació realitzat l’any 2014. Entre les actuacions
realitzades hi hagué la intervenció de rehabilitació de les golfes i coberta per evitar
l’entrada d’aigua i aturar en part la important degradació del conjunt de l’edifici, amb
substitució d’alguns dels sostres i tractament anticorcs i antitèrmits del conjunt de
l’estructura, tractament que es va repetint periòdicament.
La voluntat del Consorci del Patrimoni de Sitges i de l’Ajuntament de Sitges és que
esdevingui en el futur un centre d’interpretació del passat i el present de la vila.
Actualment ja hostatja exposicions de temàtica històrica.
FONAMENTS DE DRET D’APLICACIÓ.
Son d’aplicació entre d’altres fonaments, complementaris, correlatius i concurrents, 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, els articles següents .
Article 28.- Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació.
1. Les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que
siguin necessaris per al compliment i realització de les seves finalitats institucionals. A
aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense
publicitat, han de ser determinades amb precisió, deixant constància d'això en la
documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva
adjudicació.
2. Les entitats del sector públic vetllaran per l'eficiència i el manteniment dels termes
acordats en l'execució dels processos de contractació pública, afavoriran l'agilitació de
tràmits, valoraran la incorporació de consideracions socials, mediambientals i
d'innovació com a aspectes positius en els procediments de contractació pública i
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promouran la participació de la petita i mitjana empresa i l'accés sense cost a la
informació, en els termes previstos en la present Llei.
3. De conformitat amb els principis de necessitat, idoneïtat i eficiència establerts en
aquest article, les entitats del sector públic podran, previ compliment dels requisits
legalment establerts, celebrar contractes derivats de projectes promoguts per la
iniciativa privada, en particular respecte als contractes de concessió d'obres i concessió
de serveis, inclosos en la seva modalitat de societat d'economia mixta.
4. Les entitats del sector públic programaran l'activitat de contractació pública, que
desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes pluriennals i donaran a conèixer
el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia
previst en l'article 134 que almenys reculli aquells contractes que quedaran subjectes a
una regulació harmonitzada.
Article 116.- Expedient de contractació: iniciació i contingut.
...
4. En l'expedient es justificarà adequadament:
a) L'elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s'exigeixi als participants.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris
que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, així com les condicions
especials d'execució d'aquest.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l'integren,
incloent sempre els costos laborals si existissin.
e) La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació a fi del contracte, que
haurà de ser directa, clara i proporcional.
f) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans.
g) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si escau.
...
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Vist l’establert a l’article 18.16, d’aplicació general dels Estatuts del CPS a aquesta
Direcció-gerència, i vist en l’establert en l’art. 18.8, és competència de la Direcciógerència l’aprovació, autorització de la despesa i adjudicació dels expedients de
contractació la quantia dels quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost del CPS i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys..
Article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per
Decret 17911995, de 13 de juny, pel que fa al procediment d'aprovació del projecte.
ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.
En compliment del que s’estableix a la LCSP, i atès que l’execució de l’obra no es
considera d’especial complexitat per emprar-se materials, maquinària i procediments
constructius habituals en obres de sanejament i reconstrucció es proposa el procediment
obert simplificat i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació: el preu, en virtut d’allò
que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, en estar
perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu objecte, en
els termes que consten en el Plec de prescripcions tècniques particulars.
Aquest procediment ha estat escollit perquè permet presentar oferta a tot empresari
interessat, sempre i quan compleixi amb els requisits de solvència exigits en els plecs,
quedant exclosa qualsevol negociació dels termes del contracte.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
En estar perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu
objecte en el Plec de prescripcions tècniques particulars del Projecte, i en compliment
del que estableix l’esmentat article 146.1 LCSP, s’ha escollit el preu més baix com a
criteri únic d’adjudicació, atès que les característiques del contracte estan perfectament
definides i solament és possible millorar el preu.
En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració basat en el preu, es consideraran ofertes
anormalment baixes aquelles incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del
RGLCAP.
CLASSIFICACIÓ QUE S'EXIGEIX ALS PARTICIPANTS.
Atès el tipus de intervenció, i els tipus d’edifici en la que s’ha de dur a terme, indicat
en els anteriors antecedents, el codi CPV correspon/en són el/s següent/s:,
-

45212314-0 Treballs de construcció de monuments històrics o commemoratius.

Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64 · Fax 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

-

45212350-4 Edificis d’interès històric o arquitectònic.

Així mateix, en compliment del que s’estableix a la LCSP, els empresaris han d’acreditar
que disposen de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i
professional o tècnica que es determinin per l’òrgan de contractació.
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i
categoria que tot seguit es detallen:
Grup: K

Subgrup: 7

Categoria: 1 o superior

S’hauran d’adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals i
materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els
següents:
Mitjans personals:
Un mínim de dos manobres i un oficial, amb una experiència mínima de dos anys en les
tasques a desenvolupar.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE AMB UNA INDICACIÓ DE TOTS ELS
CONCEPTES QUE L'INTEGREN, INCLOENT SEMPRE ELS COSTOS LABORALS SI
EXISTISSIN.
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 58.494,94 €, IVA exclòs.
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Vigència
inicial:

6 mesos

56.791,20 €

Modificacions:

En els termes de la clàusula 2.3 del
present plec, un 3% del pressupost base
de licitació, IVA exclòs

1.703,74 €

Valor
estimat

58.494,94 €

Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64 · Fax 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

La justificació dels preus unitaris emprats per a determinar aquest pressupost es troba
al projecte.
Pel què fa a la modificació del preu del contracte, s’estima procedent preveure un
increment del 3% per motiu de possibles imprevistos que apareguin en treballar en un
edifici de cinc segles d’antiguitat.
NECESSITAT DE L'ADMINISTRACIÓ A LA QUAL ES PRETÉN DONAR
SATISFACCIÓ MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ DE LES PRESTACIONS
CORRESPONENTS; I LA SEVA RELACIÓ A FI DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’art. 46 CE, totes les administracions públiques estan obligades a
tenir cura del patrimoni històric. Aquesta competència és confirmada per la Llei de Bases
de Règim Local i, per tant, correspon tant a l’ajuntament de Sitges com a la Diputació
de Barcelona.
El Consorci del Patrimoni de Sitges té encomanada, pels seus estatus, la conservació i
manteniment dels edificis que gestiona, entre els quals hi ha Can Falç. Es tracta d’un
edifici catalogat, que té parts que es remunten al segle XVI, i cal garantir-ne la seva
conservació com a patrimoni de les generacions futures.
Per tal que l’edifici es conservi, cal garantir que les estructures no es degraden, i donarli ús.
L’ala oest de Can Falç fou ocupada durant molt de temps per una immobiliària que
eliminà qualsevol element original de l’interior, tret de les parets i el sostre, i hi posà
subdivisions d’arquitectura efímera. El seu sostre és el forjat més degradat de l’edifici, i
està estintolat des d’abans de la cessió de la gestió al Consorci del Patrimoni de Sitges.
Sota el paviment d’una de les cambres, al 2016 s’hi va localitzar un paviment d’època
romana, però és impossible intervenir-hi sense enretirar l’estintolament.
En conseqüència, s’ha elaborat aquest projecte per tal de desmuntar el forjat existent,
que no té consistència estructural, i tornar-ne a construir un de nou que mantingui
l’aspecte de l’original però amb l’estabilitat i resistència necessaris per a l’ús i la
seguretat de l’edifici.
CONTRACTE D’OBRA, D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS.
Es obvi, públic i notori que el Consorci del patrimoni de Sitges no està capacitat per dur
a terme la referida actuació amb el personal propi de manteniment.
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En conseqüència, correspon contractar externament els treballs previstos pel
sanejament i reconstrucció dels sostres i parets de planta baixa de l’ala oest de l’edifici
de Can Falç
DECISIÓ DE NO DIVIDIR EN LOTS L'OBJECTE DEL CONTRACTE, SI ESCAU.
Atesa la naturalesa única de la prestació, la poca dimensió de l’obra i les dificultats de
coordinació que implicaria fer diferents lots, no es considera adient la divisió de l’objecte
del contracte en lots.
CESSIÓ
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
SUBCONTRACTACIÓ
El contractista tan sols podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del
contracte, mitjançant comunicació prèvia i per escrit al CPS del subcontracte a celebrar,
i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP així com les
previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció.
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el cap d’obra o la persona designada
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions
realitzades en l’obra.
Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció.
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Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit al CPS ,
després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de
celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la
prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats
legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de
conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap
supòsit de prohibició per contractar.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del
contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions
laborals que estableixi el Convenio colectivo general del sector de la construcción
(Código convenio: 99005585011900) o el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de
la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017-2021
(codi de conveni núm. 08001065011994).Per aquest motiu el contractista haurà de
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les
dades que permetin comprovar aquest compliment.
L'empresa contractista ha de garantir la afiliació, l'alta en la Seguretat Social i el
pagament de les cotitzacions de les persones treballadores destinades a l'execució del
contracte. Aquesta obligació s’estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista
principal destinat a l’execució del contracte (en el cas que s’hagi previst a la clàusula
2.11) del PCAP. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment i pel que fa a les cotitzacions, d’acord amb la
clàusula 2.4 d’aquest plec.
L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels salaris del
personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les
dades que permetin comprovar aquest compliment.
L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució
del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups
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professionals equivalents. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades
que permetin comprovar aquest compliment.
L'empresa contractista, en tota la documentació, publicitat, imatge o materials
necessaris per a l'execució del contracte ha de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar
qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes, i ha de fomentar
amb valors d'igualtat la presència equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.

Sitges,
El director-gerent (e.f.)
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