INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE CONTRACTAR MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT, LES OBRES DEL NOU CENTRE CÍVIC DE LA
GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Donat que s’ha aprovat el desistiment de l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària, de l’obra del nou Centre Cívic de la Guàrdia a la plaça de la Pau de Sant
Vicenç dels Horts aprovat en data 15 de febrer de 2019, en base a la impossibilitat d’esmenar uns
errors materials i de fet.
Donat que en el desistiment es proposa l’inici d’una nova licitació, ja què continua existint la
necessitat i conveniència de contractar les obres del projecte del nou Centre Cívic de La Guàrdia, que
dites obres són objecte de subvenció amb límit de termini octubre 2019, i que per tant es veu
necessària la tramitació d’urgència de la licitació.
Tenint en compte que el nou equipament dotarà el barri de l’espai relacional idoni que fomenti i
possibiliti la realització d’activitats diverses pròpies d’aquest tipus d’equipament, formalitzades amb un
contracte que inclou característiques directament vinculades a la millora de les condicions laborals
dels treballadors que executaran l’objecte del contracte i vinculades a facilitar la qualitat del treball i la
integració en el mercat ordinari de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi i a
la millora de les condicions laborals dels treballadors que executaran l’objecte del contracte, que
tindrà una durada d’un 1 any , amb possibilitat d’ampliar el termini tres mesos, sempre que sigui per
motius d’interès general i per que continuïn existint els motius que varen justificar la contractació.
Caldrà autorització expressa de l’ajuntament per que es dugui a terme aquesta ampliació.
Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interès general de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts i la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer aquestes necessitats.
Un cop es constata que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar
aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
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Vist que ja es disposa de suficients recursos per no haver de fragmentar les obres en el temps i els
possibles inconvenients que generaria executar les obres per fases, es considera que per la
naturalesa de l’obra a contractar, no és possible entendre aquesta com una realització i aprofitament
individual i funcional de la mateixa que permeti ser executada de forma independent. A més, en el cas
de divisió en lots, caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte
execució global de l’obra que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es
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persegueix en l’execució d’aquesta. Per tant queda justificat la no divisió de l’objecte del contracte en
lots, al no poder ser executada l’obra a contractar de forma independent sense menyscabar la
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la
finalitat requerida.
En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, per la qual es transposen 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 (LCSP).
Un cop analitzat el valor estimat del contracte, que és de 1.366.520,29 € sense IVA, es proposa la
contractació mitjançant procediment obert no harmonitzat, segons el que disposa l’article 131 de
la LCSP.
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, vist que el valor estimat del contracte és superior a 500.000 €,
s’exigeix classificació. El grup i subgrup de classificació s’ha establert segons el Reglament de la llei
de contractes (RD 1098/2001), i la categoria segons el Real Decreto 773/2015.La categoria s’ha
determinat tenint en compte l’import parcial pel qual s’exigeix la classificació.
Es sol·licita Informe d’Intervenció on es constati l’existència de crèdit suficient per a dur a terme
aquesta despesa, en l’any en curs.
Els criteris d’adjudicació que es tindran en compte per a la contractació seran tots de tipus
subjectiu, i son els següents:
- El preu, que es puntuarà amb fins a 51 punts, mitjançant la formula recollida al plec.
Dita formula permet atorgar una puntuació segons una corba que té en compte la relació entre
les diferents baixes ofertades a partir de la determinació de la mitja i pondera la puntuació en
funció de si son superiors o inferiors a dita mitja.
El preu és el criteri amb major puntuació dels tres criteris, atès que permet cobrir l’objecte del
contracte amb la despesa de diner públic el més ajustada possible a la qualitat obtinguda.
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- Els criteris socials, que es puntuaran amb un màxim de 1 punt, segons assignació de punts a
cada un dels aspectes considerats d’acord amb el plec.
Es consideren aquests criteris vist que en data 21 de gener de 2016, el Ple Municipal va aprovar
per majoria absoluta la incorporació de criteris socials en els contractes municipals, i
posteriorment, en data 16 de juny del mateix any, també per majoria absoluta, va aprovar el
suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a Mil”.

- El termini de garantia, que es puntuarà amb un màxim de fins a 3 punts, mitjançant la formula
recollida al plec.
S’ha introduït aquest criteri com a mesura per assegurar una millor qualitat de l’obra executada.

Sant Vicenç del Horts, a data de la signatura electrònica.
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