MEMÒRIA TÈCNICA I JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT
EN LA REHABILITACIÓ DE L’ESCULTURA «SILENCI» SITUADA A L’AVINGUDA
REIS CATÒLICS D’INCA
1. TIPUS DE CONTRACTE: Obres
2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’objecte del contracte és la rehabilitació de l’escultura «Silenci» situada a l’avinguda
Reis Catòlics .
Per una altra banda, es fa constar que l’objecte del contracte no s’ha configurat per
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
En compliment del que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), es fa constar que resulta necessària la
substitució dels elements de ferro de l’escultura «Silenci» per elements de ferro cortén,
així com l’eliminació del brollador d’aigua damunt l’escultura, d’acord als criteris
exposats per l’autor de l’escultura, Sr. Antoni Garreta, en el seu escrit de 25 d’octubre
de 2018:

Després de realitzar la visita a l'escultura Silenci situada a l'avinguda Reis Catòlics
d'Inca de la qual som autor, per fer una estimació de l'estat en què es troba actualment,
puc assegurar des d’un criteri artístic que l’erosió provocada per l'aigua sobrepassa
els límits estètics esperats i que en aquests moments afecten a l’estructura de la peça
posant en cert perill al monument i als vianants.
Es pot comprovar com les plaques de ferro es desfan per capes debilitant el suport de
l'estructura.
Pel que trop oportú realitzar una nova estructura amb acer corten i aprofitar les peces
realitzades amb acer inoxidable com palets i formes ja incorporades al monument
actual.
Així com dins el nou projecte eliminar l'element de l'aigua per assegurar i prolongar la
vida útil de la nova peça.
L'eliminació de l'aigua resta part del missatge del monument que s’aproximaria a la
concepció primària de l’escultura recuperant amb altres elements el concepte aigua.

Visitada l’escultura aquest tècnic signant considera urgent la restitució del recercat de
ferro cortén de les voreres que envolten l’estany d’aigua, atès la perillositat que
implica.
En relació a la modificació de l’escultura proposada per l’autor el canvi a ferro cortén
suposarà un significatiu augment de la vida útil de la mateixa així com que es tracta
d’un criteri artístic.
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4. ESPECIFICACIONS/CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
-Desmuntatge, gestió de residus i canvi dels palets de ferro existents a ferro cortén.
-Desmuntatge i entrega a la brigada municipal del brollador d’aigua i anul·lació de la
instal·lació per la recirculació de l’aigua de l’estany.
-Desmuntatge, gestió de residus i restitució del recercat de ferro cortén de les voreres
que envolten l’estany d’aigua.
5. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ:
5.1. Termini d’execució (duració)
El termini d’execució serà de 30 dies.
5.2. Lloc de la prestació
L'avinguda Reis Catòlics d'Inca.
5.3. Termini de garantia
12 mesos.
5.4. Altres condicions
6. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ
DE L’EXPEDIENT:
6.1. De conformitat amb el que disposa l’article 118 de la LCSP, el present contracte es
qualifica de contracte menor en funció de la quantia del mateix, al ser el seu valor
estimat inferior a 40.000 euros, IVA exclòs.
6.2. Per a l’adjudicació del present contracte, es proposa sol·licitar ofertes a les
següents entitats:
- FERRETERIA MUNAR, avinguda carrer germanies, 112
- METALES PLUS 2, SLU (telf. 971880505)
- LEONARDO TAFALLA SUÑER, www.ferrodolçweb.es
7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I PREU DEL
CONTRACTE:
7.1. Pressupost base de licitació
IMPORT, IVA EXCLÒS

IVA (21%)

IMPORT, IVA INCLÒS

9400,00

1974,00

11374,00

Si el contracte és per preus unitaris:
DESCRIPCIÓ

PREU
UNITARI
MÀXIM,
IVA
EXCLÒS

Desmuntatge, 300
gestió
de
residus
i
posterior
muntatge dels
palets de ferro
existents a ferro
cortén, palet de

IVA (21%)

61

PREU
UNITARI
MÀXIM,
INCLÒS

361

UNITATS

PREU MÀXIM PREU MÀXIM
TOTAL,
IVA TOTAL,
IVA
EXCLÒS
INCLÒS

28

8400

IVA
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10108

dimensions
100cm.x100cm.
amb tubs de
80x40 i platina
de
100cmx50cm,
inclòs
desmuntatge i
muntatge dels
palets
d’acer
inoxidable

Desmuntatge i 250
entrega a la
brigada
municipal del
brollador
d’aigua
i
anul·lació de
la instal·lació
per
la
recirculació de
l’aigua
de
l’estany

52,50

302,50

1

250

302,5

Desmuntatge, 750
gestió
de
residus
i
restitució del
recercat
deteriorat de
ferro
cortén
de les voreres
que envolten
l’estany
d’aigua.

157,50

907,50

1

750

907,5

Total

9400

7.2. Valor estimat del contracte
El present contracte té un valor estimat de 9.400.-€, IVA exclòs.
7.3. Preu del contracte
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació.
8. JUSTIFICACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE AL PREU DE
MERCAT:
Es sol·liciten 3 pressuposts a empreses especialitzades.
9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
De conformitat amb l'art. 62 de la LCSP es designa com a responsable del contracte al
Sr. Oscar Romero Crosa, arquitecte municipal.
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10. GARANTIES EXIGIDES:
No és necessària la constitució de garantia definitiva de conformitat amb l’establert en
l’article 153 en relació a l’article 118 de la LCSP.
11. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
El termini de presentació de les ofertes serà fins dia 8 de febrer de 2019.
Inca, 17 de desembre de 2018

L’arquitecte municipal
Oscar Romero Crosa
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