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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE I ACORD D’INCOACIÓ I D’APROVACIÓ
DE L’EXPEDIENT:
Contracte: EXECUCIÓ OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE PUNT DE RESERVA D’AIGUA
A LA FOREST REFALGARI CUP3

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.Introducció:
De conformitat amb el que determinen els articles 28 i 63 de la llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes de les Administracions Públiques, s’emet la present memòria en
relació amb el contracte a dalt esmentat.
2.Descripció de les necessitats administratives a satisfer:
La necessitat a satisfer és la construcció de punt de reserva d’aigua.
3.Objecte del contracte:
Execució de les obres de construcció de punt de reserva d’aigua a la forest Refalgari
CUP3
4.Pressupost base de la licitació i valor estimat del contracte i sistema de
determinació del preu del contracte:
El pressupost de licitació és de 49.454,46 euros IVA exclòs, coincident amb el valor
estimat del contracte.
5.Finançament
Es preveu que les obligacions econòmiques derivades del present contracte es finançaran
a càrrec de pla d’actuacions forestals aprovat per acord de Govern de data de 21 de juliol
de 2020.
6.Anàlisi del procediment i justificació del i procediment
El procediment contracte es tramitarà mitjançant procediment abreujat simplificat.
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7. Condicions especials d’execució
Són les determinades en el plec de clàusules administratives particulars.
Les esmentades condicions tenen la consideració d’obligació essencial del contracte de
tal manera que l’incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte.
8.Criteris de valoració
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta en la present licitació
s’atendrà als criteris determinats en el plec de clàusules administratives particulars.
9. Justificació sobre els lots al contracte
Atesa les característiques de la present obra forestal no es preveu la divisió en lots

Barcelona a 11 de gener de 2021

Meritxell Montaña

Marta Miguel

Directora financera

Assessora jurídica
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10.Inici i contingut de l’expedient de contractació i aprovació de l’expedient de
contractació
De conformitat amb l’exposat a memòria justificativa del contracte i d’acord amb l’establert
a l’article 116 de la LCSP s’acorda INCOAR l’expedient de contractació al que
s’incorporen els documents següents:
-Memòria justificativa
-Plec de clàusules administratives particulars
-Plec de prescripcions tècniques
Es justifica el procediment de contractació com a procediment abreujat simplificat atès el
seu import i naturalesa.
Finalment, completat l’expedient de contractació a la vista de totes les actuacions
anteriors i d’acord amb l’article 117 LCSP aquest òrgan de contractació ACORDA:
-Aprovar l’expedient de contractació i tota la documentació adjunta al mateix.
-Disposar l’obertura del procediment de licitació.
-Aprovar la despesa.

Barcelona 11 de gener de 2021

Gabriel Esquius Fuentes

Conseller Delegat

