MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Expedient núm.: 3555/2020
Data d'iniciació: 25/11/2020
1.- Introducció
El Consell Comarcal del Berguedà va presentar sol·licitud de subvenció a l’Agència
de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, a través de la convocatòria
de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament de
residus municipals, RESOLUCIÓ TES 1375/2019, de 17 de maig, la qual li va ser
concedida.

2. Descripció de la situació actual
L’operació està conformada per diferents actuacions, entre les que hi ha:
- Reposició del paviment asfàltic en mal estat i anivellació amb la zona de
sota el cobert
- Construcció d’una zona d’aparcament per la deixalleria mòbil
- Reconstrucció de la tanca perimetral amb reixat d’acer galvanitzat en
calent plastificat de 2 m d’alçada
- Equipaments: Sistema de control d’accés i pesatge i bàscula de 600 kg
- Adaptació dels cartells a la nova normativa per a deixalleries
El Conjunt d’aquestes actuacions conforma el Projecte de Millores a la Deixalleria de
Berga, per un import de 82.866,43 euros IVA inclòs.
Marc normatiu
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb
l'article 13 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.

3. Objecte del contracte
És objecte d’aquest contracte és la contractació i l’execució de les Millores a la
Deixalleria de Berga.

4. Anàlisi Tècnica
Consideracions tècniques i requeriments
Objecte:

Projecte de Millores a la Deixalleria de Berga

Descripció

Pressupost E.M.

Millores a la Deixalleria de Berga

57.550,12 €

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és l’execució del projecte i per
tant la construcció i adequació de les actuacions anteriorment esmentades.

5. Anàlisi Econòmica
a.- Finançament
El Consell Comarcal del Berguedà ha obtingut la subvenció de l’Agència de Residus de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya, destinada a la implantació de deixalleries
per al tractament de residus municipals, RESOLUCIÓ TES 1375/2019, de 17 de
maig.
El Projecte Millores a la Deixalleria de Berga te un cost total (IVA inclòs) de 82.866,43
euros
b.- Estudi de mercat
Els preus de la licitació són els contemplats en el projecte

c.-. Valor Estimat
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 68.484,65 euros (IVA
exclòs).
d.- Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa es pagarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 02/1622/212.00 del
Pressupost per a l'exercici 2020.
L’obra no suposarà cap perjudici a l’estabilitat pressupostària ni a la sostenibilitat
financera del Consell, doncs es finança al 100% amb la subvenció de l’ l’Agència de
Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert sense fraccionament en lots, ja que això
dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic.
b. Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte d’obres.
c. Anàlisi d'execució per lots
No hi ha fraccionament del contracte. La tipologia de l’obra implica la coordinació
de l’execució de diferents prestacions que esdevindria inassolible si es dividís en
lots.
d. Durada
El termini d'execució del contracte serà: 3 mesos a partir de l’Acta de replanteig.
Data inici (Prevista)

1 de febrer del 2021

Data final

30 d’abril del 2021

Durada

3 mesos

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb les actes de comprovació
del replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser
superior a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos
excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obra
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.
Els contractes no podran prorrogar-se.
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