INFORME UNITAT RESPONSABLE
Títol: MEMORIA JUSTIFICATIVA per la contractació de les obres incloses en el document
tècnic únic amb la següent denominació “Projecte d’obres de construcció d’escales per a la millora
d’accés peatonal a la població de Cabacés” i “ Projecte d’obres per l’adequació de diferents espais
de l’escola CEIP El Castell situada al carrer Major 78”.
Tipus intern preceptiu
Identificació Àrea promotora: Alcaldia
Identificació del responsable: Jaume-Josep Pujals Pujals
Trasllado la necessitat de contractació que es detalla a continuació:
1. OBJECTE
Objecte del contracte: l’execució de les obres incloses en el document tècnic únic que inclou el
projecte d’obres de construcció d’escales per a la millora d’accés peatonal a la població de
Cabacés i el projecte d’obres per l’adequació de diferents espais de l’escola CEIP El Castell
situada al carrer Major 78.
S'adjunta:
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig
CPV: 45220000-5

Treballs de construcció

Divisió en lots:
No
Justificació: Les obres es pretenen executar en un termini de 4 mesos, executant primer el
projecte d’adequació dels espais de l’escola per tal de que aquesta es pugui obrir en el pròxim
curs escolar i posteriorment executar la construcció de les escales de millora d’accés peatonal a la
població. Cada projecte es preveu dur-lo a terme en dos mesos cadascun.
La divisió en lots podria posar en risc la correcta execució del contracte, ja que d’aquesta manera
és
més
fàcil
la
coordinació
dels
treballs
a
executar.
Totes les tasques descrites al plec es poden realitzar des d’una mateixa empresa
adjudicatària. Així es facilitaran les feines de control per part de l’Ajuntament.
L’obra és un lot que inclou dos projectes:

Projecte 1
Projecte 2

OBJECTE
Projecte d’obres de construcció d’escales per a la millora d’accés
peatonal a la població de Cabacés
Projecte d’obres per l’adequació de diferents espais de l’escola CEIP El

Castell situada al carrer Major 78 de Cabacés

Es reserva el dret a participar en el procediment a centres Especials d'Ocupació d'iniciativa
social o empresa d'inserció o altres organitzacions:
No
2. NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
Es proposen dues millores importants per a la població de Cabacés que farien augmentar o si més
no, facilitar l’accés peatonal al poble de manera que seria més viable l’augment de visitants i a la
vegada l’augment de l’activitat econòmica. Aquest projecte ha estat la base de la presentació de
la sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya dintre de l’actuació de DINAMITZACIÓ
TERRITORIAL.
Justificació de insuficiència de mitjans personals i materials: L’Ajuntament no disposa de
mitjans personals i materials per l’execució de l’obra, per la qual cosa cal contractar-los
externament.
3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
Unitats d'execució
Tant alçat
Honoraris per tarifes
Pressupost base de licitació:
Projecte 1
Projecte: MILLORA ACCÉS POBLACIÓ
1 MOVIMENT DE TERRES
2 ESCALES
3 EQUIPAMENT
4 ENLLUMENAT
5 VARIS
Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial
Suma
21% IVA
Pressupost d'execució per contracta

17.675,98 €
9.656,07 €
4.174,14 €
1.806,19 €
1.600,00 €
34.912,38 €
4.538,61 €
2.094,74 €
41.545,73 €
8.724,60 €
50.270,33 €

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA MIL DOSCENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS.
Projecte 2
Projecte: ADEQUACIÓ ESCOLA EL CASTELL

ACTUACIÓ 1: OBERTURA DE PAS C. BEAT J. D'ORGANYÀ
ACTUACIÓ 2: COL.LOCACIÓ XARXA DE 4,00m D'ALÇADA A LA
TANCA
ACTUACIÓ 3: ENDERROC DE PAVIMENT I APORTACIÓ DE
SAULÓ
ACTUACIÓ 4: CONSTRUCCIÓ DE PÈRGOLA
ACTUACIÓ 5: AMPLIACIÓ DEL MAGATZEM
ACTUACIÓ 6: CANVI PANYS PORTES D'ACCÉS
ACTUACIÓ 7: INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS
8 VARIS
Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial
Suma
21% IVA
Pressupost d'execució per contracta

1.518,18 €
1.486,82 €
3.036,60 €
8.039,45 €
1.797,27 €
71,66 €
504,00 €
850,00 €
17.303,98 €
2.249,52 €
1.038,24 €
20.591,74 €
4.324,27 €
24.916,01 €

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL
NOU-CENTS SETZE EUROS AMB UN CÈNTIM.
Import total: 75.186,34 €
Valor estimat del contracte: 62.137,47 €
IVA: 13.048,87 €
Revisió de preus:
No
Subrogació de personal:
No
Existència de crèdit
Despesa anual
Aplicació pressupostària: 459-63203
Exercici: 2020
Import: 75.186,34 €
4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert
Obert Simplificat
Obert Simplificat sumari
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
Termini de presentació: 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en
el perfil de contractant. En cas de que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil
següent.
Condicions especials d'execució del contracte:



Afavorir la formació en el lloc de treball; en especial la prevenció de riscos laborals.
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball.

Durada: dos mesos per cadascuna de les actuacions.
Prorrogable:
No
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors:
D’acord amb allò establert a l’article 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de l'acreditació de
la solvència econòmica financera i tècnica professional.
Criteris per adjudicar el contracte:
Criteris objectius:
PREU (88 punts)
Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent
PV= (IL-Ov/IL-Omb)x P:
IL: import licitació
Omb: oferta més baixa
Ov: oferta que es valora
P: punts màxims criteri
PV: punts obtinguts

Oferta més baixa: 88 punts
Oferta que no millora l’import de licitació: 0 punts
GARANTIA (12 punts)
S’atorgaran 1 punt per cada 1 mes d’ampliació de garantia fins a 12 mesos
Valoració dels criteris:
Automàtica mitjançant dispositius informàtics
Unitat tècnica: Tècnic municipal
Modificació del contracte:
No
Responsable del contacte: Jaume Josep Pujals Pujals, Alcalde de l’Ajuntament
Documentació adjunta:
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
Jaume-Josep Pujals Pujals
Alcalde
Cabacés, data i signatura electrònica

