INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL D’OBRES,
MUNTATGE I JARDINERIA DEL CIRCUIT DE BARCELONACATALUNYA

S’emet el present informe, a l’empara del que estableix l’article 116 de la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) en relació a l’article 28 de la mateixa llei, per tal
de justificar la necessitat i idoneïtat del contracte dels serveis de manteniment integral d’obres,
muntatge i jardineria del Circuit de Barcelona-Catalunya.
1. Legislació aplicable
Aquesta entitat és, a efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant, LCSP), un poder adjudicador que no té la consideració
d’Administració Pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació a l’entitat
de l’esmentada norma, de conformitat amb el Llibre Tercer de la mateixa Llei. El contracte,
atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta Entitat, es qualifica de contracte privat, regint-se en
quant a la preparació i adjudicació per les disposicions aplicables de la LCSP i en quant al seus
efectes i extinció per les normes de dret privat i aquelles normes a les que es refereix el paràgraf
primer de l’article 319 en matèria ambiental, social o laboral (articles 201 de la LCSP); de
condiciones especials d’execució (article 202 de la LCSP); de modificació del contracte (articles
203 a 205 de la LCSP); de cessió i subcontractació (articles 214 a 217 de la LCSP); de
racionalització tècnica de la contractació (articles 218 a 228 de la LCSP); de les condicions de
pagament establertes als apartats 4rt. de l’article 198, 4rt. de l’article 210 i 1er. de l’article 243,
així com per la causa de resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació
en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte conforme als
articles 204 i 205 de la LCSP.
2. Justificació de la necessitat i objecte de la contractació
Circuits de Catalunya S.L és una societat que té per objecte l’administració i explotació de
circuits, àrees de terreny i edificis per a la realització d’actes esportius i lúdics.
En aquest sentit Circuits de Catalunya S.L té la necessitat de comptar amb un servei integral que
permeti la correcta conservació de les diferents àrees que conformen les instal·lacions del Circuit
de Barcelona-Catalunya per tal de garantir, no només la satisfacció dels usuaris d’aquestes
instal·lacions, si no també per al seu correcte manteniment i bon funcionament.
Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP 9/2017, hi ha una
necessitat directe, clara i proporcional amb l’objecte del contracte i que aquest permetrà satisfer
adequadament les necessitats detectades i portar a terme els objectius indicats en el paràgraf
anterior.
3. Justificació de la contractació externa
Es constata que, Circuits de Catalunya S.L per la seva estructura i les seves característiques, no
disposa dels mitjans tècnics ni personals per assumir l’objecte d’aquest contracte, per aquest
motiu es considera oportuna la contractació d’aquest servei a una empresa externa.
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4. Tipologia de contracte
Atès el contingut de les prestacions objecte de licitació, s’ha de qualificar el contracte com de
serveis de conformitat amb allò establert a l’art.17 de la LCSP, i en relació a l’import del contracte
s’ha de qualificar el mateix com a harmonitzat en relació al que disposa l’article 22.1 lletra b de
la LCSP.
5. Divisió en lots
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari dividir l’objecte del
contracte en lots atesa la diversitat de treballs a realitzar que figuren en l’objecte del contracte.
Si bé, per mantenir la unitat del servei serà preceptiu que cada licitador presenti oferta per a
tots els lots.
6. Pressupost del contracte
Valor estimat del contacte i mètode aplicat per al seu càlcul: Euros, més euros d’IVA, d’acord
amb el següent quadre.
Any

VEC

% IVA

Import IVA

2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL

252.634,00€
252.634,00€
252.634,00€
252.634,00€
252.634,00€
1.263.170,00€

21
21
21

53.053,14€
53.053,14€
53.053,14€

Pressupost base de
licitació
305.687,14€
305.687,14€
305.687,14€

159.159,42€

917.061,42€

VEC: 1.263.170,00€
PBL: 917.061,42€
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul del LOT1 – Mà d’obra per a
reparacions i feines de paleteria: Euros, més euros d’IVA, d’acord amb el següent quadre:
Any

VEC

% IVA

Import IVA

2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
VEC: 324.065,00€

64.813,00€
64.813,00€
64.813,00€
64.813,00€
64.813,00€
324.065,00€

21
21
21

13.610,73€
13.610,73€
13.610,73€

Pressupost base de
licitació
78.423,73€
78.423,73€
78.423,73€

40.832,19€

235.271,19€

PBL: 917.061,42€
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Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul del LOT2 – Operaris de
manteniment: Euros, més euros d’IVA, d’acord amb el següent quadre:
Any

VEC

% IVA

Import IVA

2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
VEC: 895.280,00€
PBL: 649.973,28€

179.056,00€
179.056,00€
179.056,00€
179.056,00€
179.056,00€
895.280,00€

21
21
21

37.601,76€
37.601,76€
37.601,76€

Pressupost base de
licitació
216.657,76€
216.657,76€
216.657,76€

10.805,28€

649.973,28€

Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul LOT3 – TREBALLS DE JARDINERIA:
Euro, més euros d’IVA, d’acord amb el següent quadre:
VEC

% IVA

Import IVA

9.765,00€
9.765,00€
9.765,00€
9.765,00€
9.765,00€
48.825,00€

21
21
21

2.050,65€
2.050,65€
2.050,65€

Pressupost base de
licitació
11.815,65€
11.815,65€
11.815,65€

6.151,95€

35.446,96€

Any
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
VEC: 48.825,00€
PBL: 35.446,96€

7. Finançament i consignació pressupostària
Segons manifesta el departament comptable el l’import pel pagament d’aquesta licitació està
consignat a la partida pressupostaria 2270089. Per tant, es constata l’existència de finançament
per a aquest contracte.
8. Justificació del procediment d’adjudicació
Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert harmonitzat i com a modalitat
tramitació ordinària prevista a l’article 156, 157 i 158 de la LCSP.
9.Criteris d’adjudicació
CRITERI ÚNIC D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA (A INCLOURE EN EL
SOBRE 2): FINS A 100 PUNTS.
En virtut del que disposa l’article 159.b) i l’article 145.3.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, l’únic criteri d’adjudicació aplicable que serà un criteri objectiu
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basat en el preu, atès que el servei resta perfectament definit i no és possible variar els termes
de la seva prestació ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, sent per
consegüent, el preu l'únic factor determinant de l'adjudicació.
La puntuació màxima a obtenir en l’aplicació de l’únic criteri d’adjudicació serà de 100 punts
repartits entre els tres Lots de la forma que s’indica a continuació:
1. LOT 1 Mà d’obra per a reparacions i feines de paleteria. (Fins a un màxim de 70 punts)
La proposta ha d’incloure el termini de vigència inicial, és a dir s’ha de presentar oferta
econòmica per a tres (3) anys.
S’adjudicarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible
i que no superi el pressupost base de licitació, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de
la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
PE = Puntuació màxima del Lot x Oferta més baixa / Per oferta que es puntua.
Les ofertes que la seva oferta econòmica superi el pressupost màxim o les empreses que no
presentin una oferta econòmica per aquest lot quedaran excloses de la licitació.
Si un licitador presentés una oferta que iguali el preu de licitació, quedarà admesa però no
obtindrà cap puntuació, per no tractar-se de cap millora econòmica.
2. LOT2 Operaris de Manteniment. (Fins a un màxim de 26 punts)
La proposta ha d’incloure el termini de vigència inicial, és a dir s’ha de presentar oferta
econòmica per a tres (3) anys.
S’adjudicarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible
i que no superi el pressupost base de licitació, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de
la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
PE = Puntuació màxima del Lot x Oferta més baixa / Per oferta que es puntua.
Les ofertes que la seva oferta econòmica superi el pressupost màxim o les empreses que no
presentin una oferta econòmica per aquest lot quedaran excloses de la licitació.
Si un licitador presentés una oferta que iguali el preu de licitació, quedarà admesa però no
obtindrà cap puntuació, per no tractar-se de cap millora econòmica.
3. LOT 3 Treballs de jardineria. (fins a un màxim de 4 punts).
La proposta ha d’incloure el termini de vigència inicial, és a dir s’ha de presentar oferta
econòmica per a tres (3) anys.
S’adjudicarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible
i que no superi el pressupost base de licitació, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de
la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
PE = Puntuació màxima del Lot x Oferta més baixa / Per oferta que es puntua.
Les ofertes que la seva oferta econòmica superi el pressupost màxim o les empreses que no
presentin una oferta econòmica per aquest lot quedaran excloses de la licitació.
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Si un licitador presentés una oferta que iguali el preu de licitació, quedarà admesa però no
obtindrà cap puntuació, per no tractar-se de cap millora econòmica.
10. Solvència tècnica i econòmica
Les empreses licitadores han de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mínima següent:
•

En referència a la solvència tècnica l’empresa licitadora haurà d’acreditar per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 89 de la LCSP que estableixin els plecs de condicions
administratives que compleix amb els requisits necessaris per formar part del procés de
licitació.

•

En referència a la solvència econòmica l’empresa licitadora haurà d’acreditar per
qualsevol dels mitjans previstos a l’article 90 de la LCSP que estableixin els plecs de
condicions administratives que compleix amb els requisits necessaris per formar part
del procés de licitació.

11. Adequació dels Plecs
Un cop analitzats els plecs de condicions administratives i els plecs de prescripcions tècniques
es constata que els mateixos compleixen amb tots els requisits que estableix el Llibre segon, títol
primer, subsecció segona de la LCSP.
12. Responsable del contracte
L’àrea responsable de la gestió i control del seguiment del contracte serà l’àrea
d’infraestructures i Conservació.
13. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació competent d’acord amb l’establert a l’article 18 dels Estatuts socials de
Circuits de Catalunya S.L., és el director general.
Per tot l’esmentat, qui subscriu, INFORMA favorablement sobre la necessitat i la idoneïtat
relatives al CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL D’OBRES, MUNTATGE I
JARDINERIA DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA, atès que les mateixes estan conformes
amb la legislació vigent de contractes del sector públic.
Montmeló, 21 d’octubre de 2021

Màrius Garcia Miró
Servei Jurídic Circuits de Catalunya, S.L.

