Memòria justificativa
Identificació de l’expedient
Contractació servei de renovació i repintat de senyalització viària horitzontal en diversos
punts de la vila de Roses.
Antecedents
Tal com es detalla en les condicions reguladores dels encàrrecs de gestió incorporats al
pressupost 2022, MP Serveis Municipals de Roses, SA és l’empresa municipal encarregada
de “totes les tasques que siguin necessàries per garantir el manteniment, conservació i
millora de la senyalització de codi, tant vertical com horitzontal, dins el sistema viari de
Roses.”.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic i demès normativa
relacionada en el Plec de Clàusules administratives.
Insuficiència de mitjans
La plantilla de Rosersa destinada al manteniment de la pintura vial és d’una persona, amb el
reforç puntual de una persona més de la secció de construcció. Aquest recursos de personal
permeten fer front al gruix de les tasques encomanades, però és necessari el reforç extern
per poder realitzar el manteniment correcte de tots els espais.
El pressupost anual del servei forestal, inclòs en el pressupost 2022 és de 122.99,00 €,
essent l’import màxim de l’anualitat 2022 dels treballs objecte d’aquesta licitació de
24.200,00 €, IVA inclòs. Aquest import queda per sota del percentatge establert a l’article
32.7 de la LCSP que determina que la quantia de les prestacions parcials que el mitjà propi
pugui contractar amb tercers no excedirà del 50% de la quantia de l’encàrrec
Aquesta despesa està inclosa en el pressupost aprovat pel consell d’administració de la
Societat per a l’exercici 2022. L’import està inclòs en la partida de forestal de “senyalització
de codi” del pressupost i en l’apartat G de les seves condicions reguladores.
Es proposa una durada del contracte de 2 anys, quedant condicionada l’anualitat 2023 a
l’existència de pressupost adequat i suficient en el pressupost aprovat de la Societat. També
es contempla la possibilitat de pròrroga per dos anys més.
Preu del contracte
El preu del contracte per als 2 anys de contracte és de és de 40.000,00 € (IVA exclòs).
El preu del contracte té la consideració de despesa màxima. Per aquest motiu no es
garanteix el cobrament de la totalitat d’aquest import, atès que la retribució del contractista
serà en funció dels serveis efectivament realitzats i d’acord amb els preus unitaris que
resultin de la seva oferta.
Els preus unitaris per al primer any seran els resultants de reduir els preus unitaris que
consten en el punt B.2. del Quadre de Característiques del PCAP de forma proporcional a la
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reducció de l’oferta econòmica en relació al pressupost base de licitació. Aquesta
circumstància es farà constar en el contracte.
Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Sense repercussions. La despesa prevista es troba recollida al pressupost de ROSERSA, i
compleix els principis d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera.
Criteris d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà d’acord amb els criteris establerts a l’apartat L del quadre de
característiques del PCAP.
Informe de la direcció
La direcció tècnica de la Societat informa favorablement sobre la documentació i realització
d’aquesta contractació.

El director tècnic
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