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Memòria justificativa sobre la necessitat de celebrar un contracte

De conformitat amb la previsió de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP) i d'acord amb el que estableix l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d'octubre, pel qual es regula el Reglament General de Contractes de les Administracions
Públiques (RGCAP), s’emet la següent
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Jenifer Jansa Gimeno
Ferran Tolrà Simon
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31/08/2022 Tècnic de Contractació
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1. Objecte del contracte
El contracte que es pretén iniciar té per objecte la prestació del servei d’una oficina de suport
operatiu al departament de Contractació i a la resta de departaments de l’Ajuntament de Tordera,
per mitjà de la creació de l’Oficina de Contractació de l’Ajuntament (d’ara endavant OCA), que
implementi un model de gestió eficient de la contractació i doti de recursos experts
complementaris i temporals per a redactar els plecs i informes justificatius que acceleri el pla de
contractacions de l’Ajuntament de Tordera, la qual tindrà l'objectiu de garantir la correcta
coordinació, gestió i funcionament de la contractació, d'acord amb les directrius de l’Ajuntament.
En definitiva, l’OCA es defineix com a co-responsable de les activitats administratives de la
contractació d’acord els procediments i processos definits per l’Ajuntament de Tordera i les
instruccions del cossos habilitats.
Els principals objectius de l’OCA seran:
•

Governar l’operativa i la implantació del MODEL DE GESTIÓ de la contractació.

•

Ajudar a la presa de decisions en matèria de contractació pública mitjançant l’aportació
d’informació en aquest àmbit.

•

Facilitar el seguiment de la contractació de serveis i de la seva posterior execució.
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•

Esdevenir la palanca de canvi que faciliti la transformació de la gestió de la contractació
dels departaments gestors i la seva relació amb el departament de Contractació i agilitzi
i acceleri la transició de la situació actual a la desitjada.

•

Augmentar la capacitat del departament de Contractació en nombre de contractes a
tramitar.
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2. Naturalesa, extensió de les necessitats que es pretenen cobrir (o satisfer) mitjançant el
contracte
En el funcionament habitual de l’Ajuntament de Tordera la contractació d’obres, serveis i
subministraments té una importància vital atès que constitueix un dels instruments essencials per
a l’administració pública en l’exercici de les seves funcions i en les relacions amb els ciutadans.
A tal efecte, l’Ajuntament de Tordera persegueix la gestió de la contractació pública que compleixi
amb els preceptes normatius de forma eficient i eficaç i esdevenir una administració que satisfaci
les necessitats reals al menor cost possible, afavorint la introducció de mecanismes de
competència que permetin l'elecció i alhora promoguin el desenvolupament de serveis de més
qualitat, sistemes de control que atorguin una plena transparència dels processos, planificacions i
resultats, assegurant la seva traçabilitat.
El departament de Contractació realitza l’assessorament legal en l’àmbit de la contractació,
revisions de documentació, elaboració de plecs de clàusules administratives i propostes d’acord,
gestió administrativa de les licitacions, etc. i alhora realitza una tasca important en l’elaboració de
plecs de prescripcions tècniques i informes justificatius de necessitat col·laborant estretament
amb els diversos departaments de l’Ajuntament.

31/08/2022 Tècnic de Contractació

El departament de Contractació de l’Ajuntament de Tordera està format per un equip de 3
persones: 1 tècnic/a mig, 1 administratiu/va i 1 auxiliar administratiu/a.
La dedicació actual del seu personal i la seva capacitat actual és d’una mitjana anual entre 15 i 20
expedients de contractació (contractació menor no inclosa).
A hores d’ara, l’Ajuntament de Tordera té unes necessitats en l’àmbit de la contractació superiors
a la seva capacitat per abordar-les que pot posar en risc alguns del serveis al que està obligat a
satisfer. En aquest sentit, és innegable la rellevància d’iniciar els procediments de contractació
amb la màxima celeritat possible per a garantir l’exercici de les potestats que té com administració
més propera a la ciutadania.

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 2

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tordera ha apreciat la necessitat de disposar d’un servei de
suport al departament de Contractació i a la resta de departaments de l’Ajuntament, mitjançant la

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

79aed015e9714e3893b558d224e8a23b001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Informe - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

2/7

Règim interior - Contractació

Núm. Expedient: 2022 / 7422

creació d’una oficina de suport a la contractació (OCA) que implementi un model de gestió eficient
de la contractació i doti de recursos experts complementaris i temporals per a redactar els plecs i
informes justificatius que acceleri el pla de contractacions de l’Ajuntament de Tordera.
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Les prestacions descrites satisfan les necessitats posades de manifest per l’Ajuntament de
Tordera, atès que l’objecte i finalitats del contracte són idònies i satisfan les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant la contractació del servei, per la qual cosa es considera justificada la
necessitat i idoneïtat del contracte que es proposa iniciar.
3. Codificació del contracte
D’una banda, en aplicació del Reglament (CE) 2195/2002, de 5 de novembre de 2002, del
Parlament Europeu i del Consell, modificat pel Reglament (CE) 213/2008, de 28 de novembre de
2007, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes Públics, el Codi CPV que correspon a
aquest contracte és:
79421000-1 Serveis de gestió de projectes que no siguin els de construcció
I de l’altra, en aplicació del Reial Decret 331/2003, de 14 de març, pel qual s’estableixen les
normes aplicables sobre l’ús de la classificació CPA-2002, i del Reglament (CE) 451/2008, de 23
d’abril de 2008, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableix una nova classificació
estadística de productes per activitats (CPA), la classificació d’aquest contracte és la següent:
70.22.20 Altres serveis d’administració de projectes diferents als destinats a la construcció
4. Competències de la Corporació municipal
Pel que fa a les competències en matèria de contractació, es considera que la contractació
s’integra dins les competències de la Corporació municipal i és necessària per al compliment i
realització dels fins institucionals assignats a aquest municipi, i que té per objecte la de
proporcionar les garanties de publicitat, igualtat, lliure concurrència i seguretat jurídica que
assegurin als operadors econòmics un tracte comú per part de l’administració pública en els
procediments d’adjudicació de contractes.
Així doncs, l’Ajuntament de Tordera té competències en matèria de contractació d’acord amb la
normativa reguladora, entre d’altres, la següent:
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local.

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 2

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
del ens locals.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
 Llei Orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 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.

Jenifer Jansa Gimeno
31/08/2022 Tècnic de Contractació

Signatura 2 de 2

5. Justificació de la insuficiència de mitjans
L’Ajuntament de Tordera no disposa de mitjans personals suficients per atendre les necessitats i
les funcions que requereix el servei i realitzar els treballs objectes del contracte, atès que:
• Al departament de Contractació no es disposa de personal tècnic especialitzat propi
adequat i suficient que pugi assumir aquesta nova necessitat.
• No hi ha la possibilitat de destinar total o parcialment altre personal que actualment
presta serveis a la corporació a la nova necessitat.
• No hi ha la possibilitat de contractar nou personal a la plantilla per limitacions
pressupostàries.

6. Divisió del contracte en lots
No és dividirà el contracte en lots, atès que:


Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 2



l’objecte de la contractació constitueix una unitat operativa o funcional i no procedeix una
execució separada, i
la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic/qualitatiu i implicaria la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions realitzades per una pluralitat
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de contractistes diferents i l’Ajuntament no disposa de personal suficient per dur a terme
aquesta tasca de coordinació.
Per la qual cosa no és convenient dividir en lots el contracte si es vol garantir i satisfer les
necessitats que motiven el contracte i assolir amb eficàcia les finalitats que es persegueix amb la
contractació.
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7. Durada del contracte
El termini de durada del contracte serà d’un (1) any i començarà a comptar des de l’endemà de la
formalització del contracte.
El contracte es podrà prorrogar per un termini d’un (1) any més, sent la durada màxima del
contracte de dos (2) anys.
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el plec de prescripcions tècniques
particulars i en el programa de treball que s’aprovi, si s’escau.

Jenifer Jansa Gimeno
Ferran Tolrà Simon
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8. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació del contracte s’entén com el límit màxim de despesa que en virtut
del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, llevat
de disposició en contra. En el càlcul del preu del contracte s’ha tingut cura perquè el pressupost
base de licitació sigui adequat als preus del mercat.
El pressupost base de licitació, referit a 1 any de durada, és el següent:
Pressupost base de licitació, sense impostos
IVA 21 %
Pressupost base de licitació, amb impostos

Aquest és límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre
l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a
la licitació del contracte.
Per les característiques i durada del contracte, no s’admet la revisió de preus.
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9. Modificacions del contracte
No es preveuen modificacions en el present contracte.
Quant a les modificacions no previstes, només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i
concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment
regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.

Jenifer Jansa Gimeno
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10. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat
està constituït per la previsió de l’import total a satisfer, sense incloure l’IVA i tenint en compte
qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com l’import màxim de la
totalitat de modificacions que, en el seu cas, s’hagin previst.
Tenint en compte el pressupost de prestació del servei i el termini de durada inicial del contracte,
la pròrroga prevista i que no es preveuen modificacions, el valor estimat del contracte és el
següent:
Descripció
Pressupost any 1
Pressupost pròrroga any 2
Valor estimat del contracte (VEC)

11. Tramitació
Pel que fa a la tramitació de l’expedient, se seguirà la tramitació ordinària de l’expedient, sense la
reducció de terminis, atès que no concorren els supòsits que es regulen als articles 119 (Tramitació
urgent de l’expedient) i 120 (Tramitació d’emergència) de la LCSP.
12. Procediment
Pel que fa al procediment d’adjudicació a seguir, d’acord amb el previst a l’article 131 de la LCSP i
segons es justifica a l’expedient, efectuarà ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu en virtut d’allò que estableix
l’article 145 de la LCSP, i d’acord amb el previst als articles 156 a 158 de la LCSP s’utilitzarà el
procediment obert, atès que es tracta d’un contracte de serveis amb valor estimat no superior a
215.000 euros. Per tant, tot empresari interessat pot presentar una proposició, i queda exclosa
tota negociació dels termes del contracte amb les empreses licitadores.
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13. Publicitat
Pel que fa a la publicitat, d’acord amb l’article 135.1 de la LCSP, l’anunci de licitació per a
l’adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant.
14. Unitats tramitadores responsables
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La unitat tècnica encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà el personal
tècnic del departament de Contractació de Tordera.
La unitat jurídica encarregada de la contractació administrativa serà el departament de
Contractació de l’Ajuntament de Tordera.
15. Responsable del contracte
La persona responsable del contracte als efectes del que preveu l’article 62.1 de la LCSP serà el
Tècnic de Contractació de l’Ajuntament de Tordera, Ferran Tolrà Simón.

Jenifer Jansa Gimeno
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Conclusions:
D’acord amb els punts exposats anteriorment, es considera que la present memòria dona
compliment als requisits previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i en l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
es regula el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques (RGCAP) i, per
tant, queda justificada la necessitat i idoneïtat de la contractació que es proposa iniciar, consistent
en la prestació del servei de suport en l'àmbit de la contractació de l'Ajuntament de Tordera.
Tordera, a data de signatura electrònica
El Tècnic de Contractació, Ferran Tolrà Simón, amb el vistiplau de la regidora delegada de
Contractació i Transparència, Jenifer Jansà Gimeno.
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