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)
Memòria justificativa per la contractació de: concessió del servei d'aigua i xarxa
clavegueram
Tipus intern: preceptiu
Unitat que promou la contractació: Serveis generals.
Identificació del responsable: Joan Garrido, Enginyer tècnic de l’Ajuntament de
L'Ampolla, trasllado la necessitat de contractació que es detalla a continuació:
1. OBJECTE
*Objecte del contracte:
Contractació de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable i manteniment de
la xarxa de sanejament del municipi per haver acabat el termini concessional.
S'adjunta:

*CPV:
45232100-3. Obres auxiliars per canonades d’aigua
45232150-8. Treballs relacionats amb canonades de distribució d’aigua
65000000-3. Serveis públics
65500000-8. Servei de lectura de comptadors
65130000-3. Explotació del subministrament d’aigua
65100000-4. Distribució d’aigua i serveis connexos
65111000-4. Distribució d’aigua potable
65110000-7. Distribució d’aigua potable
90400000-1. Serveis de clavegueram
90480000-5. Serveis de gestió de clavegueram
90491000-5. Serveis d’inspecció de clavegueram
90470000-2. Serveis de neteja de clavegueram
*Divisió en lots:
Si
No, d'acord amb l'informe de justificació dels motius, tal com disposa l'article 99 de la
LCSP.
*Es reserva el dret a participar en el procediment a centres Especials d'Ocupació
d' iniciativa social o empresa d'inserció o altres organitzacions (DA 4 i 48 de la
LCSP):
Si
No
2. NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
*Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
El servei, actualment, es presta en règim de gestió indirecta mitjançant concessió
administrativa, el termini de la qual, va finir l'any 2015. La situació actual és d'una
pròrroga forçosa. L'expedient de contractació es va haver d'adaptar a l'entrada en vigor
de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
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Estudi de viabilitat o, en el seu cas, estudi de viabilitat econòmica financera.
Projecte de la inversió a realitzar.
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* Justificació de insuficiència de mitjans personals i materials:
L'Ajuntament de L'Ampolla no disposa de prou efectius de personal, ni del personal
amb la capacitació tècnica requerida, per dur a terme la gestió directa del servei.
3. DADES ECONÒMIQUES
Les de l'estudi de viabilitat: es preveu un volum de facturació de 288.523 m³, el cost
Unitari del Servei (teòric, sense incloure cap marge per benefici), expressat en Euros
per metre cúbic registrat i facturat en el servei d’abastament, puja a:
Cost Unitari = 599.595 Euros/any / 288.523 m³/any = 2,0782 Euros/m³
*Cànon explotació:
L’Ampolla podria sol·licitar un cànon concessional inicial mínim de 100.000 euros per
l’ús de les infraestructures que li son cedides al concessionari, i inversions inicials per
un import mínim de 544.430 Euros, al qual caldrà afegir altres 145.874 euros per la
reposició d’aquells elements, la vida útils dels quals, és inferior al període concessional.
*Valor estimat del contracte: 11.991.900,- €
*Revisió de preus:
No
Si de conformitat amb la memòria adjunta.
Subrogació de personal:
No
Si

Procediment:
Obert
Obert Simplificat
Obert Simplificat sumari
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Restringit
Contracte harmonitzat:
Si
No
Utilització de mitjans electrònics:
Si: plataforma de contractació i sobre electrònic
No
*Condicions especials d'execució del contracte (article 202 de la LCSP):
1. Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.
2. Adequació dels salaris als convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
3. En cas d’aplicar-se el criteri de desempat, aplicació efectiva de les mesures i
directrius relatives al pla d’igualtat.
4. Campanyes de sensibilització i gestió sostenible dels recursos
*Durada: 20 anys.
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4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
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Prorrogable:
Si
No
Garantia provisional:
Si
No
Termini de garantia previst: 1 any.
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors:


Solvència econòmica financera: els criteris establerts en els plecs de clàusules



Solvència tècnica professional: els criteris establerts en els plecs de clàusules

Es requereix compromís de dedicar o adscriure al contracte:
Mitjans personals: vid. plecs de clàusules
Mitjans materials: vid. plecs de clàusules
Criteris per adjudicar el contracte:
Criteris objectius: vid. plecs de clàusules
Criteris subjectius: vid. plecs de clàusules
*Composició de la Mesa de contractació:
Formada per un President/a, tres vocals i un secretari/ària, amb veu però sense vot, la
composició nominativa de la qual es determina en els plecs de clàusules
administratives.
Assistència d'un tercer: Serveis d'Enginyeria de la Diputació de Tarragona o altres
administracions públique amb serveis tècnics d'assistència i assessorament.

*Responsable del contacte: Joan Garrido, Engnyer tècnic municipal.
Documentació adjunta:
En cas de revisió de preus: Memòria justificativa de la revisió de preus de
conformitat amb la RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015,
de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola aprovada per l'òrgan de
contractació.
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig
Concessió de serveis: Estudi de Viabilitat
Concessió d'obres: Avantprojecte de construcció i explotació d'obres
Serveis: Informe d'insuficiència de mitjans.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
Informe procediment per altres mitjans no electrònics.
L'Ampolla, document signat electrònicament al marge.
Joan Garrido
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Modificació del contracte:
No
Si

