AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

INFORME UNITAT RESPONSABLE (MEMÒRIA JUSTIFICATIVA)
Expedient núm.: 1325/2021
Títol MEMÒRIA JUSTIFICATIVA per la contractació de les obres Projecte pista
multiusos
Tipus intern preceptiu
Unitat que promou la contractació: ALCALDIA
Identificació del responsable:
Francesc Arasa Pascual, Alcalde de l’Ajuntament de L’Ampolla, trasllado la necessitat de
contractació que es detalla a continuació:
1. OBJECTE
Objecte del contracte:
Execució de les obres incloses en el “Projecte pista multiusos”, redactat per l’arquitecte
Jordi Queral LLaberia (SOQ arquitecte & enginyeria SLP) aprovat per la Junta de Govern en
sessió del dia 13 de maig de 2021 i publicat al BOPT del dia 25 de maig de 2021.
Obres: Projecte d'obres informat per l'oficina de supervisió de projecte, si s'escau, i acta
de replanteig
CPV:
44532100-5 Treballs de pavimentació i revestiments de sòls.
*Fraccionament en lots:

1 . Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic:
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen sustantividad pròpia
de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera
separada.
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada
sofreixen menyscapte o detriment.
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o
imprescindibles de manera conjunta.
2 . Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte
d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions,
justificada que:


Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de
l'execució global del contracte.



Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució
de les prestacions.
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Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.



2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
Les actuacions del “Projecte pista multiusos” són definir els elements d’obra necessaris per
a efectuarla urbanització i pavimentació d’una pista sense una única finalitat definida
(mulitusos).
Es tracta de la urbanització d’un espai que quedarà lliure d’obstacles per a poder
desenvolupar‐hi qualsevol tipus d’activitat, des d’una activitat esportiva, un míting, activitats
culturals etc.
Justificació de insuficiència de mitjans personals i materials:
L’Ajuntament de l’Ampolla no disposa de mitjans personals i materials propis per a executar
els esmentats treballs.
3. DADES ECONÒMIQUES
Pressupost base de licitació:

59.048,86 €

IMPORT
IVA
INCLÒS

IVA (21%)

12.400,26

Valor estimat del contracte:

71.499,12 €

59.048,86 €

Revisió de preus:
No
Subrogació de personal:
No
Existència de crèdit
Any
2021

Classificació
Econòmica.

Àrea de
despesa

Classif.
Orgànica

171

1

63101

4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert Simplificat sumari
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
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Condicions especials d'execució del contracte:
-

El manteniment o millora dels valors mediambientals que puguin veure's afectats per
l'execució del contracte.

Durada: .2 mesos
Prorrogable:
No
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors:
D’acord amb allò establert a l’art. 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:
Oferta econòmica (fins a 100 punts).
Valorada de la següent manera:
Punts = 100*(preu mínim de totes les ofertes presentades / preu de l’oferta a valorar)
Modificació del contracte:
No
Responsable del contracte: Lluís Rodríguez Pueyo
Documentació adjunta:
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig
Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
L’Ampolla, document signat electrònicament al marge.
L’Alcalde.- Francesc Arasa Pascual.
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