INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA
TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A AL CONTROL DE
QUALITAT DE LES OBRES DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ D’UNA COMISSARIA
DE DISTRICTE DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT-MOSSOS D’ESQUADRA A
LA JONQUERA, CLAU: CCG-16232

1)

Antecedents

En data 1 d’agost de 2019 el Govern de la Generalitat de Catalunya encarregà a
Infraestructures.cat l’actuació “Execució de les Obres de la nova construcció d’una
Comissaria de Districte de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra a la
Jonquera CLAU- CCG-16232 ”, i amb data 26 de març de 2021 la Secretaria General
del Departament de Interior aprovà el projecte corresponent a dit encàrrec.

2) Necessitat i Objecte del Contracte
Infraestructures.cat, per garantir la correcta execució de les esmentades obres,
requereix la contractació externa dels serveis a dalt esmentats, la funció principal dels
quals és la realització d’assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o
instalꞏlacions d’una obra, a petició del Director d’obra / Director d’Execució.

3)

Divisió en lots

No es preveu la divisió del contracte en Lots, atès que les tasques de l’assistència
tècnica del Control de Qualitat de les obres són la realització d’assaigs o proves de
servei dels materials, sistemes o instalꞏlacions d’una obra i per motius de coordinació i
responsabilitat no es possible subdividir o lotitzar aquesta assistència.

1)

Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article
100 i 101 de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.
En el pressupost de control de qualitat del projecte aprovat s’inclouen els següents
conceptes: despeses derivades de l’execució material del servei, despeses generals
d’estructura i benefici industrial.

El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 35.503,62 € (IVA no inclòs),
42.959,38 € (IVA inclòs), desglossats en 31.953,25 € (IVA no inclòs) en despeses
directes (sous, seguretat social, transport o desplaçaments, etc.) i 3.550,36 € (IVA no
inclòs) en despeses indirectes (lloguers d’immobles, despeses administratives,
assegurances, subministraments, etc.)
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació.

2)

Termini del contracte.

La durada prevista del contracte és de 18 mesos, comptadors a partir de la data de
formalització de l’Acta de Replanteig de les obres.
La data prevista d’inici del contracte és l’octubre de 2021.
3)

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic Públic (si es vol
justificar que s’està complint estrictament amb el que disposa) i amb el Plec de
Clàusules tipus aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a
contractes d’obres, es proposa aplicar els criteris de solvència següents:
Solvència econòmica i financera:
Disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior a 150.000 €.
Solvència tècnica o professional:
Haver finalitzat en els últims tres anys com a mínim un contracte d’una tipologia
similar, atenent als dos primers dígits dels codis CPV, i import igual o superior al del
pressupost de licitació del contracte objecte de la present licitació.
Per empreses de nova creació: disposar en plantilla d’un tècnic, que haurà de ser el
que es proposi com a Delegat del Laboratori, que disposi d’una titulació de grau
universitari relacionada amb la construcció.
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb
l’objecte del contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la
LCSP.

7) Condicions especials i essencials del contracte
Les condicions especials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i

als seus subcontractistes.

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la

clàusula 15 del Plec.
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula

29.2 del Plec, a efectes de comprovació de pagaments per part de
l’Adjudicatari als subcontractistes:


-

Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o
superior al 30% del preu del contracte.

Té caràcter de condició essencial del contracte:
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes.

8) Altres especificitats i condicions del contracte
La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil exigida a l’Adjudicatari del contracte,
i que haurà d’estar vigent durant tota la seva execució, serà d’un import mínim de
500.000 €.

9) Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte
Aquest tipus d’assistència la realitzen empreses especialitzades (laboratoris) amb
procediments reglats per normatives, i que estan subjectes a auditories periòdiques i
anàlisis de contrast per tal de garantir la validesa dels resultats que presenten.
Considerem que cap dels criteris que es podrien tenir en compte en la valoració
tècnica de les ofertes introdueix un factor realment important en el desenvolupament
d’un contracte d’aquest tipus.
En conseqüència, el criteri per a determinar l’adjudicació serà el preu més baix d’entre
totes aquelles ofertes admeses a licitació i no considerades desproporcionades o
anormals, fixant, això sí, una solvència tècnica relacionada amb l’acreditació de les
empreses per a la realització dels assaigs concrets del contracte en qüestió.

