Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

Títol: Informe justificatiu per la contractació d’execució de les obres Contractació
“Zones d’estacionament regulat i àrea de lleure per a la millora de mobilitat al nucli de
Siurana –Fase 1”
Tipus: intern preceptiu

Lluís Via i Roig, enginyer de camins, canals i ports, trasllado la necessitat de contractació que es
detalla a continuació:
1. OBJECTE
Objecte del contracte: execució de les obres i instal·lacions contingudes en les actuacions 2, 3,4 i
6 del projecte “Contractació “Zones d’estacionament regulat i àrea de lleure per a la
millora de mobilitat al nucli de Siurana –Fase 1” , segons les condicions que consten en el
projecte.
S'adjunta:
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig
Serveis: Informe d'insuficiència de mitjans.

*Fraccionament en lots:
Si,
Lot 1: 82.842,32 euros (actuacions 2, 3 i 4) CPV: 45223300-9 Trabajos de construcción de
estacionamientos
Lot 2 : 56.845,50 euros (actuació 6) CPV: 45316000-5 Trabajos de instalación de sistemas
de alumbrado y señalización
No
Es limita la participació en la licitació als lots:
Si
No
Es limita l'adjudicació en la licitació als lots:
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INFORME TÈCNIC
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Priorat
Si
No
Es reserva el dret a participar en el procediment a centres Especials d'Ocupació d' iniciativa
social o empresa d'inserció o altres organitzacions1:
Si
No
2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació: La problemàtica d’accés, circulació i
mobilitat que es ve produint a Siurana requereix d’una actuació que permeti als vehicles estacionar,
senyalitzar els diferents àmbits i informar als visitants per tal que puguin accedir sense provocar
cues, i bloquejos a la carretera.
Justificació de insuficiència de mitjans personals i materials: no es disposa de mitjans propis
per a executar l’obra.
3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
Unitats d'execució
Tant alçat
Honoraris per tarifes

Lot 1: 68.464,73 € i 14.377,59 € d'IVA
Lot 2: 46.979,75 € i 9.865,75 € d'IVA
*Valor estimat del contracte: 139.687,82 €
*Revisió de preus:
No
Si de conformitat amb la memòria adjunta2.
1

Disp. Addicional 4 i 48 LCSP.

2

L'art. 9 del RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l'economia espanyola estableix que s'ha de justificar en una memòria que s'aprovarà prèviament a l'aprovació dels plecs el
caràcter recurrent de la variació dels diferents components de costos a considerar en la fórmula de revisió de preus.
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*Pressupost base de licitació: 115.444,48 € i 24.243,34 € d'IVA

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat
Subrogació de personal:
No
Si
Existència de crèdit
Aplicació pressupostària: 2018/01/133/6090001
Exercici: 2018
Import: 115.444,48€
Percentatge IVA: 21%
Import IVA: 24.243,34€
No hi ha pressupost en l'aplicació pressupostària corresponent.
4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert
Obert Simplificat
Obert Simplificat sumari
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
No
*Condicions especials d'execució del contracte: No3

Prorrogable:
Si, quan per motius aliens a la voluntat de l’empresa no es pugui finalitzar l’execució dins el
termini previst, es podrà sol·licitar i aprovar pròrroga
No
Termini de garantia previst: un any (1)
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors:
a) Solvència econòmica financera
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix el
contracte.
Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.
3

Art. 202 LCSP
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*Durada:3 MESOS

Ajuntament de Cornudella de Montsant
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Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici
econòmic per al qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals.

b) Solvència tècnica professional
A. obres
Relació de les principals obres realitzades.
Personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, participants en el
contracte.
Titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de
l'empresa i, en particular, del responsable de les obres.
Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari pot aplicar en
executar el contracte.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres últims anys.
Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per
l'execució del contracte.
Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
Relació dels principals serveis o treballs realitzats.
Personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, participants en el
contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l'empresari per
garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de
l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.
Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari pot aplicar en
executar el contracte.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres últims anys.
Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per
l'execució del contracte.
Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
C. Subministraments
Relació dels principals subministraments.
Personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, participants en el
contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l'empresari per
garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar .
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B. Serveis

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat
Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari pot aplicar en
executar el contracte.
Certificats emesos pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat
Indicació dels sistemes de gestió de la cadena de subministrament, inclòs els que
garanteixen el compliment de les Convencions fonamentals de l'Organització Internacional
del Treball
Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
Es requereix compromís de dedicar o adscriure al contracte:
Mitjans personals:segons el que disposi la normativa vigent
Mitjans materials: segons el que disposi la normativa vigent
Criteris per adjudicar el contracte:
Criteris objectius:
Criteri oferta econòmicament més avantatjosa... (veure informe criteris)
Criteri millores valorada econòmicament... (veure informe criteris)
Criteris subjectius NO
... [detallar el criteri i si escau el subcriteri] No procedeix
... [detallar el criteri i si escau el subcriteri] No procedeix

Composició de la Mesa de contractació, i si escau Comitè d'experts:

Assistència d'un tercer: Lluís Via i Roig, enginyer de Camins, Canals i Ports
SUPLENTS:
President: Sra. Montserrat Castillo Ràfols, 1a tinent d’alcalde
Sr. Salvador Olivé Luaces, 2n tinent d’alcalde
Vocal: secretari/a –interventor/a, serveis d’assistència al municipi Diputació Tarragona
Vocal: Cristina Dalmau Malondro, serveis administratius
Secretariària: Cristina Dalmau Malondro, serveis administratius
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TITULARS:
President: Salvador Salvadó Poqueras, alcalde de l’Ajuntament de Cornudella de Montsant
Vocal: Olga Gibert Plana, secretària –interventora de l’Ajuntament
Vocal: Anna Pozo Bodro, serveis administratius
Secretariària: Anna Pozo Bodro serveis administratius

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat
Modificació del contracte:
No
Si, possibles afeccions a serveis existents amb el límit del 20
Responsable del contacte: secretaria – intervenció
Documentació adjunta:
Memòria justificativa de la revisió de preus de conformitat amb la RD 55/2017, de 3 de
febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l'economia espanyola aprovada per l'òrgan de contractació.
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig

Serveis: Informe d'insuficiència de mitjans.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
Informe procediment per altres mitjans no electrònics.

L’enginyer de Camins, Canals i Ports,
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