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PROVIDÈNCIA D’INICI DE L’ALCALDIA I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
El dia 25 d’octubre, per Decret d’Alcaldia 405/18 es va aprovar inicialment el projecte “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES”, elaborat per l’Arquitecta Montse Llorens Leiva; i definitivament
per Decret de l’Alcaldia núm. 489/18, de 18 de desembre.
Es fa palès la necessitat per part d’aquest Ajuntament de procedir a la licitació del contracte d’obres del projecte
“AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES”, donada la pràctica inexistència
de nínxols vuits (actualment només 3), tenint en compte el progressiu envelliment de la població de l’Ajuntament de
Sant Pere de Riudebitlles: cada any es produeixen a Sant Pere de Riudebitlles entre 20 i 25 defuncions. A més, cada
vegada és més estesa l'opció d'incinerar els cossos, per la qual cosa es fa necessària oferir columbaris per poder
guardar aquestes cendres. Amb la primera fase de les obres, s'oferiran 30 nous nínxols i 46 columbaris i serviran per
atendre les necessitats del municipi almenys durant 5 anys. En anys successius es podrà executar la segona fase
d'ampliació, que donarà solució a aquesta necessitat durant molts anys.
Davant de les característiques de l’actuació a fer i del pressupost que es preveu, es considera que el procediment
licitatori més idoni i eficient és l’obert simplificat previst als apartats 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP, amb varis
criteris d'adjudicació, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
Per tot això, disposo:
Primer.- Incoar expedient per a la licitació de l’obra “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT PERE DE
RIUDEBITLLES”, segons projecte referenciat més amunt, prèvies les formalitats i consultes tècniques i professionals
que calguin.
El valor estimat del contracte ascendiria a la quantitat de 52.475,55 euros. A aquesta quantitat s'afegeix el 21% en
concepte d'IVA (11.019,87 euros), resultant un pressupost base de licitació de 63.495,42 euros (tipus de licitació).
Segon.- Donar per justificada (article 116.4,e)) la necessitat de l’Ajuntament a la qual es pretén donar satisfacció
mitjançant aquesta contractació i la seva relació amb l’objecte del contracte, segons el relatat a la part expositiva.
Tercer.- Determinar la conveniència de no dividir en lots l’objecte del contracte (article 116.4,g)), donat que la
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta
execució del mateix des d’un punt de vista tècnic: l’obra està considerada com a una única unitat i una eventual
divisió en lots dificultaria l’execució de la mateixa, generant costos innecessaris de coordinació i temporització entre
les diferents actuacions a portar a terme.
Quart.- Incorporar a l’expedient de licitació els següents documents:
-

La resolució aprovatòria del projecte.
L’acta de replanteig previ.
Plec de clàusules administratives particulars.
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-

Plec de condicions tècniques (consta en el projecte aprovat).
Clàusula de revisió de preus (a incloure en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i assenyalant
la seva improcedència, donada la durada del contracte inferior a un any).
Certificat d’existència de crèdit pressupostari.
Informe de la Secretaria-Intervenció.

Cinquè.- Donar a l’expedient de licitació el tràmit de contracte obert simplificat, previst als apartats 1 a 5 de l’article
159 LCSP, amb varis criteris d'adjudicació, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
Sant Pere de Riudebitlles, 28 de març de 2019
L’Alcaldessa,
ESTEVE
NADAL,
ROSA MARIA
Alcaldessa
28/03/2019

Rosa Maria Esteve Nadal
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