MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ

1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
SERVEIS TERRITORIALS. Medi Ambient

2.- DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:
2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
a) Descripció: L’objecte del contracte és l’arranjament de 6 camins del Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 2019.
El PPI aprovat determina els camins a arranjar i el cost de cadascun d’ells, però el
què determina que s’hagin d’arranjar uns o altres cada any és l’estat de
conservació dels mateixos a l’inici de cada any. Aquest fet fa que no es pugui
preveure amb antelació quins camins caldrà arranjar i el cost concret de les
actuacions, i per tant no es pot fer una contractació plurianual i la licitació s’haurà
de fer anualment amb les necessitats reals de cada any. Així doncs no es pot
considerar que s’hagi fraccionat el contracte.
b) Lots:
□ No hi ha lots: el fet d’haver de fer-se els treballs amb maquinària pesada que cal
desplaçar al municipi de forma expressa fa que el fraccionament en lots no sigui
rendible econòmicament.

Estat d'elaboració: Original

2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:
L’estat dels 6 camins/pistes forestals inclosos al pla de prevenció d’Incendis (PPI) es
deficient i urgeix l’arranjament dels mateixos per tal que siguin accessibles pels
vehicles de vigilància i extinció d’incendis.

Origen: Origen administració

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Codi CPV: 45233160-8- “Caminos y otras superficies empedrades”

2.4 Insuficiència de mitjans:
En l’actualitat l’Ajuntament d’Argentona no disposa de mitjans propis per fer aquests
arranjaments.
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2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:
Amb la contractació de l’arranjament d’aquests camins/pistes forestals del PPI
s’assegura l’accés i trànsit dels vehicles de vigilància i extinció d’incendis forestals.
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3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.- Responsable del contracte
Joan Pujol Collet, tècnic de medi ambient.
4.- Valor estimat del contracte
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L’execució del contracte és de 2 setmanes
No es preveuen pròrrogues en el contracte.

6.- Tramitació de l’expedient
Segons el que estableix l’òrgan de contractació, el procediment per a la seva adjudicació
serà el de contracte menor, degut a que el valor estimat del contracte no supera els
15.000,00 €.
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Metadades

976283b73c4c441e8fdee4f2119b7635001

5.- Terminis d’execució màxims i pròrroga

7.- Criteris per a l’adjudicació (cal justificar la seva elecció)
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El valor estimat del contracte s’estableix en la quantitat de 11.389,23 € + IVA,
corresponent al càlcul que el PPI estipula.
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En aquesta licitació no es vol que les empreses competeixin amb oferta econòmica a la
baixa, sinó que l’import sigui fix i que les empreses ofertin millores en l’arranjament
d’altres camins no objecte del present contracte.
L’estat actual dels camins objecte del contracte és deficient i cal el seu arranjament sense
demora, però hi ha altres camins, sobretot arrel dels darrers aiguats, que també urgeix
arranjar, i pels quals no es té pressupost específic.
En concret es demana que les empreses que optin, ofertin l’arranjament de la plataforma
(no cal vegetació) de x metres lineals del camí-torrent de Can Cabanyes, tram per sobre el
camí de les aigües (codi 3-IV del PPI ) i/o x metres lineals del camí que enllaça la Riera de
Clarà amb el Mal Pas (codi 23-III del PPI ), actualment força afectats pels aiguats.
Es proposa puntuar de la següent manera i amb criteris de valoració automàtica:


Camí-torrent de Can Cabanyes, tram superior (codi 3-IV). Longitud: 1.550 mts.
Puntuació:1 punt/100 mts (màxim 15,5 punts)



Camí que enllaça la Riera de Clarà amb el Mal Pas, (codi 23-III del PPI). Longitud:
1.600 mts. Puntuació:1 punt/100 mts (màxim 16 punts).

Puntuació màxima: 31,5 punts
Caldrà especificar el tram concret a la oferta.

8.- Documentació acreditativa de la solvència
a) Grup i subgrup de classificació:
No correspon.

Estat d'elaboració: Original

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

No correspon.

10- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
No procedeix, ja que la fórmula emprada no és oferta a la baixa sinó preu fix i valoració
de millores.
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9.- Mesa de contractació

11.- Autorització de variants
No hi ha variants ni millores.
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b) Com que el valor estimat del contracte és inferior a 35.000,00 € no és
obligatòria l’acreditació de la solvència econòmica i financera ni la tècnica i
professional.
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12.- Garanties exigibles
Al ser un contracte menor no corresponen.
13.- Drets i obligacions específiques del contractista
Els definits a les condicions que han de regir l’adjudicació.
14.- Condicions especials d’execució del contracte
Les definides a les condicions que han de regir l’adjudicació.
15.- Obligacions essencials
Les definides a les condicions que han de regir l’adjudicació.
16.- Forma de pagament
Al finalitzar l’execució del contracte i amb l’informe favorable de la direcció d’obres
(Diputació de Barcelona).
17.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
No procedeix la revisió de preus.
18. Causes especials de resolució del contracte
Només les previstes legalment.
19.- Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució
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Durant l’execució del contracte la direcció d’obra (prestada per la Diputació de Barcelona)
vetllarà per la correcta execució del mateix i al finalitzar haurà d’emetre informe tècnic
favorable. Si fos desfavorable el contractista hauria de respondre tal i com preveu la
legislació.
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20.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació
de la seva no necessitat

21.- Penalitzacions
En els supòsits previstos a l’actual Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
22.- Subcontractació
No es preveu subcontractació.

4

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

En els supòsits previstos a l’actual Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
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23.- Cessió
No es podrà cedir el contracte.
24.- Compromís d’adscripció de mitjans
No procedeix.
25.- Modificacions de contracte
No es preveuen modificacions de contracte.
26.- Criteris de desempat en cas d’igualació d’ofertes.
Es preveuen els següents criteris de desempat:
1r: Sorteig públic

4. QUANT AL PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:
Segons el que preveu l’article 116.3 LCSP’17 “A l’expedient s’incorporaran el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte”.
Les prescripcions tècniques del present contracte seran les descrites “Fitxa 2 Arranjament
de pistes Forestals” inclòs al document del PPI, i la ubicació dels diferents camins estan
als plànols del mateix PPI, i que s’adjuntaran a la documentació per a la licitació.

Estat d'elaboració: Original

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Vist-i-plau
El regidor/a de Medi Ambient

Origen: Origen administració
Metadades

976283b73c4c441e8fdee4f2119b7635001

El tècnic de Medi Ambient

5

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

A Argentona

Signatura 1 de 2
Joan María
Pascual i Martí

Signatura 2 de 2
06/11/2019

Regidor de Medi
Ambient

Joan Pujol Collet

06/11/2019

Tècnic de Medi
ambient

