MEMORIA JUSTIFICATIVA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
Identificació de l’expedient
Memòria justificativa de la necessitat de contractació del contracte de "subministrament i
instal·lació de comptadors sectorials per a la millora del control i eficiència de la xarxa d’aigua
potable", emesa en virtut del que preveuen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per tal d’acreditar la necessitat i idoneïtat del
contracte i justificar els aspectes legalment exigits.
Justificació de la necessitat del contracte:
La necessitat de la contractació d’aquest servei rau en la necessitat de garantir un major
control de la xarxa d’aigua potable, detectar fuites de manera precoç i millor l’eficiència de la
xarxa, donat el baix rendiment que presenta actualment.
Justificació insuficiència de mitjans:
L’Ajuntament ha de recórrer a la contractació externa ja que no disposa dels mitjans tècnics ni
materials ni del personal especialitzat per a dur a terme les prestacions dels se rveis que
formen part del contracte mixt en qüestió.
Valoració sobre les repercussions del contracte en el compliment per part de l’Ajuntament
dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l'article 7.3 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:
o El present contracte no altera la situació d'equilibri o superàvit e structural.
o Existeix capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels
límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.
o Permet contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació
financera.
o La present contractació esta orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia i la
qualitat, a la fi de la qual s'aplicaran polítiques de racionalització de la despesa i de
millora de la gestió del sector públic.
Per tot això, proposo que es tramiti el corresponent procediment de contractació d’acord amb
els requisits següents:
a)Objecte del contracte: Contractació del subministrament i instal·lació de comptadors
sectorials per a la millora del control i eficiència de la xarxa d’aigua potable.
b) Codi CPV (vocabulari comú dels contractes) del contracte: 38421100-3 comptadors d’aigua.
c) Termini del contracte: Tres mesos.
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d) Pressupost base de licitació:
El pressupost que ha de servir de base màxima per a la licitació del contracte és de 37.342,73
€ (TRENTA-SET MIL TRES-CENTS QUARANTA DOS euros amb SETANTA-QUATRE cèntims) que
més 7.841,97€ (SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN euros amb NORANTA-SET cèntims) en
concepte de 21% d’IVA, fan un total de 45.184,70 € .

e) Preu màxim licitació:
- Import (sense IVA): 37.342,73 €
- Import IVA: 7.841,97 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
- Import total (IVA inclòs): 45.184,70 €
f) Valor estimat del contracte: 37.342,73 €
El pressupost base de licitació es desglossa en els següents imports i conceptes (IVA exclòs):
Costos directes:
1- OBRA CIVIL:
2- EQUIPS HIDRÀULICS:
3- AUTOMATITZACIO I CONTROL

8.971,07 euros
13.229,38 euros
9.180,00 euros
TOTAL

Costos indirectes:
- 13% Despeses general............
- 6% Benefici industrial ..........

31.380,45 euros

4.079,46 euros
1.882,82 euros
TOTAL

37.342,73 euros

g) Revisió de preus: No
D’acord amb el que preveu l’article 103 de la LCSP, la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola i el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, que la
desenvolupa, no procedeix la revisió de preus d’aquest contracte.
g) Procediment de licitació: Obert simplificat abreujat.
Justificació de l’elecció del procediment: es tracta del procediment ordinari legalment previst
per contractes de servei amb valor estimat inferior a 60.000,00 €.
h) Divisió de l’objecte del contracte en lots: No
Justificació:
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1. Es tracta del subministrament, instal·lació i integració d’una mateixa tipologia d’equips,
que per garanties del sistema d’abastament i evitar perjudicis a la xarxa de distribució,
és convenient que totes les tasques relacionades siguin realitzades per la mateixa
empresa.
2. Les característiques dels diferents equips que existeixen al mercat poden ser diferents,
fet que repercuteix en la seva instal·lació i integració informàtica. Per tant, les
empreses únicament instal·ladores i/o integradores de dades haurien de tenir
coneixement de quin equip específic es tracta per tal valorar correctament la oferta
d’instal·lació i/o integració, cosa que si es licités simultàniament en un mateix
contracte dividit per lots, no seria possible

i) Consignació pressupostària amb càrrec a la partida següent: 161/6290000 (pressupost
2021).
j) Requisit/s de capacitat: No en cal cap d’especial. No es dona cap dels supòsits legals en els
quals es pugui exigir als licitadors que estiguin classificats (art 77 LCSP).
k) Solvència econòmica/financera i tècnica/professional: D’acord amb l’article 159.6.b) de la
LCSP atès que el valor estimat del contracte no excedeix de 60.000,00 euros, s’eximeix de
l’acreditació de la solvència.
l) Criteris d’adjudicació: Puntuació total: 100 punts
Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts
a) Oferta econòmica. Fins a 85 punts
P = [(85x OE) / O ]
On
On P és la puntuació de 0 a 85
O oferta econòmica a valorar
OE oferta més econòmica

b) Risc i ventura del licitador. Fins a 10 punts
Els licitadors poden oferir a risc i ventura seva assumir les despeses d’un possible
increment d’amidament respecte a les previsions realitzades o bé l’assumpció de
possibles imprevistos no contemplats.
Aquest aspecte es valorarà de la següent manera:
Cta. Camprodon, 2- Tel 972 29 09 33 – Fax 972 29 11 47 – 17813 LA VALL DE BIANYA E-mail:
info@valldebianya.cat- w w w .valldebianya.cat

% respecte el preu base
de licitació (sense iva)
Puntuació

5%

10 %

5 punts

10 punts

c) Augment del termini de garantia. Fins a 5 punts
Els licitadors poden oferir incrementar la garantia dels equips i de la instal·lació,
comptats a partir del mínim que s’exigeix al plec tècnic de 18 mesos, i es valorarà
de la següent manera:
Anys addicionals
Puntuació

1 any
2,5

2 anys
5

En qualsevol cas, l’ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, les
condicions més avantatjoses en relació cost-eficàcia d’acord amb els criteris assenyalats o a
declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
m) Criteris específics de desempat: En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació
es produeixi un empat entre dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents,
segons l’ordre de prelació que s’indica, per tal de facilitar el desempat:
1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà
preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major
percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
2. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a
la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin amb els requisits
establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
3. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació
d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.

n) Persona responsable del contracte: Es designa com a responsable del contracte, el
tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa que sigui designat pel propi Consell, atès el
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conveni d’encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per al control del
sistema d’abastament d’aigua del municipi.
o) Modificacions del contracte:
Modificacions previstes.
No se’n preveuen.
Modificacions no previstes.
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de LSCP, de
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar i publicar en els termes que recullen
els articles 153, 207 i 63 de la LCSP.

p) Subcontractació: El contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de la
prestació d’acord amb el que disposa LCSP. Existeixen treballs/tasques que no poden ser
objecte de subcontractació: No
q) Causes de resolució específiques del contracte:
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els articles 211, 212 i
313 de la LCSP, així com per l’incompliment de les obligacions declarades essencials en aquest
plec.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del
RGLCAP en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes previstos als articles 213 i
313 de la LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.
q) Règim sancionador:
Les penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del respo nsable
del contracte, les quals seran immediatament executives, i es faran efectives mitjançant
deducció de les quantitats que, en concepte de pagame nt total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se
dels esmentats abonaments.
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r) Assegurança: El contractista s’obligarà a concertar i a mantenir actualitzada durant la
vigència del contracte, una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades
en l’execució del contracte, amb els següents imports:
- Un capital assegurat mínim de 600.000 € per sinistre.
- Un capital assegurat mínim de 300.000 € per víctima.
s) Condicions especials d’execució: D’acord amb l’establert a l’article 202.2 de la LCSP
s’estableix com a condició especial d’execució el manteniment o millora dels valors
mediambientals que es puguin veure afectats per l'execució del contracte: l’adjudicatari ha
d’evitar interferències en l’explotació dels sistemes d’abastament durant l’execució del
contracte, que puguin ocasionar un mal funcionament de les instal·lacions.
Justificació de la seva exigència: les actuacions que es plantegen i que són objecte del present
contracte es duen a terme en instal·lacions d’abastament que es troben en funcionament
continu. Qualsevol incidència durant la seva realització pot comportar pèrdues d’aigua i
malbaratament de recurs (i per tant excés d’extracció d’aigua de les captacions), i manca de
subministrament als usuaris. Cal tenir en compte, en aquest cas concret, que es tracta d’un
servei bàsic per a la població i d’un recurs natural escàs al mateix temps.
Control del compliment de la condició especial d’execució: es supervisarà cada fase d’actuació,
les accions dutes a terme i l’estat de les instal·lacions. Cada actuació es coordinarà i planificarà
amb els serveis d’explotació de la xarxa i amb els responsables del contracte .
Conseqüències de l’incompliment de la condició especial d’execució: l’incompliment de les
condicions especials d’execució es considerarà una infracció de caràcter molt greu.

La Vall de Bianya, a la data de la signatura electrònica.
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