AJUNTAMENT DE NAVÈS

Expedient núm.: 1706/2018
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat
Assumpte: Projecte Reforma enllumenat públic de la urbanització Santa Llúcia. T.M. de Navès
Document signat per: INGENIA S.L.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.
Introducció
Execució de les obres corresponents al “Projecte de reforma de l’enllumenat públic de la
urbanització Santa Llúcia T.M. de Navès.
2.

Descripció de la situació actual

L’enllumenat públic de la Urbanització santa Llúcia que es va dur a terme els anys vuitanta
és una il·luminació molt poc eficient amb l’agreujant que la instal·lació no compleix la
normativa vigent. No tant sols és necessari actualitzar els equips per uns de més eficients
sinó que cal actualitzar tot el cablejat.
a.

Situació en la Institució

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és:
Compliment de normativa vigent pel que fa a instal·lacions d’enllumenat públic i
millora de rendiment dels equips amb lluminàries LED d’alta eficiència energètica.

b.

Marc normatiu

D'acord amb 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.

Objectiu del contracte
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L’objectiu principal d’aquest contracte és el de dur a terme les obres i actuacions incloses
en el Projecte de reforma de l’enllumenat públic de la urbanització Santa Llúcia T.M. de
Navès.
4.
Anàlisi Tècnica
Les consideracions tècniques i requeriments es detallen i relacionen al Projecte de
reforma de l’enllumenat públic de la urbanització Santa Llúcia T.M. de Navès.
5.

Anàlisi Econòmica

El pressupost d’execució material recollit al “Projecte de reforma de l’enllumenat públic
de la urbanització Santa Llúcia T.M. de Navès (Solsonès)”, redactat per l’enginyer tècnic
industrial Josep Tristany Casals, col·legiat núm. 14522, ascendeix a 152.027,10 euros.
El pressupost base de la licitació es desglossa en els següents conceptes:
Concepte

Quantia (en euros)

Base imposable

57136,25

Despeses generals
financeres, etc.

de

l'empresa,

despeses 7427,71

Benefici industrial de l'empresa

3428,18

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

67992,14

Impost sobre el Valor afegit (21% IVA)

14270,49

PRESSUPOST DE CONTRACTA

82270,49

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 82.270,49 euros (IVA inclòs).

a.
Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La valoració de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera d’aquesta, sobre les
despeses i els ingressos de Navès serà redactat i signat per l’interventor de l’entitat.
En aquest sentit aquest apartat es complimentarà i redactarà com a document
independent a aquesta memòria justificativa.
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6.

Anàlisi del Procediment

a.
Justificació del procediment
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat regulat a
l’article 159.1 de la LCSP. Atès que el contracte d’obres té que un valor estimat inferior a
2.000.000 € i superior a 80.000 € en l’adjudicació del contracte seguiran els tràmits
previstos en l’esmentat article de la LCSP.
b.
Qualificació del contracte
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.
c.
Anàlisi d'execució per lots
El projecte s’executarà en un únic lot, atès que les característiques de les obres objecte
d’aquest contracte, i des del punt de vista tècnic, la divisió en lots dificulta la correcta
execució de les mateixes.
d.
Durada
Es considera que el termini adequat per a l’execució de les obres anteriorment descrites, i
per a l’únic lot que defineix l’obra serà de 3 mesos a comptar des de l’acta de comprovació
de replanteig.
7.
Conclusions
L’Ajuntament de Navès prioritza les seves actuacions en l’ordenació del seu territori
dotant dels espais públics d’nstal·lacions actualitzades segons normativa vigent i eficients
energèticament.
Navès, 14 d’agost de 2018

Jose Antonio Romero Tomás
Secretari
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