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Memòria justificativa sobre la necessitat de celebrar un contracte

De conformitat amb la previsió de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP) i d'acord amb el que estableix l'article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual es regula el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques
(RGCAP), s’emet la següent
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Objecte del contracte
El contracte que es pretén iniciar té per objecte la prestació del servei consistent en la consultoria,
assessorament i suport tècnic en matèria de medi rural a la regidoria delegada de Pagesia de
l’Ajuntament de Tordera, el qual tindrà caràcter intel·lectual, en els àmbits d’actuació de la seva
competència i que comprèn, entre d’altres, els treballs següents:










Donar assistència de forma permanent a la regidoria delegada de Pagesia.
Participar en les reunions de treball o informatives amb interlocutors externs.
Col·laborar en la coordinació entre la regidoria delegada de Pagesia i la Direcció Facultativa
/ empreses constructores / diferents àrees de l’Ajuntament de Tordera / companyies de
serveis / etc...
Elaborar i redactar informes, memòries valorades, projectes, plans municipals i altre
documentació tècnica.
Fer el seguiment del control d'execució d'obra i el control de qualitat de materials.
Fer el seguiment del control de qualitat final i recepció i liquidació de les obres.
Donar assistència tècnica per l’anàlisi de propostes alternatives durant el període d’obres.
Donar assistència en el procés de posta en marxa i període de garantia de les obres.
Prestar assessorament en el control, gestió i manteniment de la xarxa de camins rurals de la
població.
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Prestar assessorament en el control, gestió i manteniment de torrents i rieres del municipi.
Prestar assessorament en tasques de gestió i desenvolupament de plans municipals que
afectin a la regidoria delegada de Pagesia.
Fer seguiment, control, prestar assessorament i dirigir en totes aquelles tasques que hagi de
desenvolupar la Brigada Municipal que depèn de la regidoria delegada de Pagesia.
Interacció amb els diferents agents de l’administració, particulars i empreses per al correcte
desenvolupament de les obres i tasques de manteniment referents a la regidoria delegada
de Pagesia.
Interactuar amb els diferents agents de l’administració, particulars i empreses per a la
sol·licitud, seguiment i justificació de subvencions relacionades amb l’àrea de Pagesia.
Prestar assessorament i seguiment del desenvolupament de diferents convenis i plans de
gestió relacionats amb l’àrea de Pagesia.
Prestar assessorament en la redacció de plecs de prescripcions tècniques relatius a
contractació de serveis i subministrament de maquinària relacionats amb l’àrea de Pagesia.
Prestar assessorament en el desenvolupament d’iniciatives i acords per a la millora constant
del sector agrícola i ramader de la població.
Participar en actes, sessions i cursos d’interès per a la regidoria delegada de Pagesia, ja sigui
en dependències municipals o altres dependències o espais.
Prestar assessorament en productes fitosanitaris (plagues; màquines, eines i equips;
productes fitosanitaris; salut i prevenció; aspectes normatius).
Prestar assessorament en regs (tipologies de reg; fertirrigació; maneig i manteniment)
Prestar assessorament en clima i microclima (processos atmosfèrics; riscos atmosfèrics;
sistemes de control, prevenció i lluita).
Prestar assessorament en aigua, sòls, fertilització i ecosistemes (necessitats hídriques en les
espècies vegetals; identificació de sòls; caracterització dels fertilitzants; ecosistemes.)
Prestar assessorament en tractor i màquines motrius (maneig, manteniment; prevenció de
riscos)
Prestar assessorament en producció agrària ecològica (produccions hortafructícoles; bases
científiques i tècniques de la producció agrària ecològica).
Prestar assessorament en horticultura (agronomia; fertilització i fertirrigació convencional i
PAE; sanitat vegetal en producció integrada i PAE; optimització de la maquinària agrícola a
l’explotació; gestió sostenible).
Prestar assessorament en cooperativisme i agricultura en grup (estructura de les empreses i
les cooperatives; normativa i dimensió territorial; aspectes legals de l’empresa agrària;
desenvolupament i innovació rural).
Prestar assessorament en la cadena agroalimentària (traçabilitat; control de punts crítics).
Prestar assessorament en la comercialització i màrqueting (màrqueting estratègic i operatiu;
tipus de mercats i clients; canals de distribució; venda conjunta i logística de distribució).
Càlcul i dimensionat de sistemes de sanejament i de sistemes d’aigües pluvials.
Càlcul i dimensionat de sistemes hidràulics lliures (canals, rius, sèquies de reg, desguassos
agrícoles, industrials i urbans, etc.)
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Càlcul i dimensionat de fonamentacions de murs de contenció de terres.
Altres treballs de competència atribuïda a la regidoria delegada de Pagesia.

Així doncs, l’abast genèric dels serveis a prestar en l’assistència tècnica és donar suport a la regidoria
per a les actuacions i/o projectes que es duguin a terme durant el període de vigència del contracte,
des de la seva adjudicació fins a la finalització, de forma que la seva realització permeti assegurar el
compliment dels objectius de temps, cost i qualitat.

Josep Llorens Muñoz
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2. Naturalesa, extensió de les necessitats que es pretenen cobrir (o satisfer) mitjançant el
contracte
D’una banda, la regidoria delegada de Pagesia té encomanades, entre d’altres, les tasques següents:




Neteja i manteniment de camins rurals i lleres del riu.
Protecció de zones naturals.
Assessorament, informació i programes de millora per al sector primari a Tordera.

D’altra banda, la regidoria delegada de Pagesia té delegats al seu favor la gestió dels projectes
següents:











Xarxa de camins rurals del municipi.
Xarxa de torrents i rieres del municipi.
Plans municipals de pagesia i medi rural.
Brigada Municipal adscrita a la regidoria delegada de Pagesia.
Agricultura i ramaderia.
Espai agrari de la Baixa Tordera.
Catàleg de masies.
Gestió forestal i prevenció d’incendis.
Obres de nova construcció.
Altres àmbits d’actuació que li siguis atribuïts a la regidoria delegada de Pagesia en el
transcurs de l’execució del contracte.

Actualment, el departament de Pagesia no disposa de personal tècnic especialitzat per poder
materialitzar els projectes que té delegats.
La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteix en
dotar de suport tècnic necessari a la regidoria delegada de Pagesia per tal d’impulsar i materialitzar
els projectes que té delegats, la qual consistirà en la prestació del servei de 15 hores a la setmana
de mitjana, sent el còmput anual de 780 hores.
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És per aquest motiu, que la regidoria delegada de Pagesia posa de manifest la necessitat i
conveniència de celebrar un contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de
medi rural, per considerar que aquest contracte satisfarà de forma directa, clara i proporcional les
necessitats que s’especifiquen en el paràgraf anterior, per la qual cosa queda justificada la necessitat
i la idoneïtat del contracte.
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11/01/2021 Tècnic de Contractació
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Les actuacions descrites satisfan les necessitats posades de manifest per la regidoria delegada
Pagesia, atès que l’objecte i finalitats del contracte són idònies i satisfan les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant la contractació del servei, per la qual cosa es considera justificada la
necessitat i idoneïtat del contracte que es proposa iniciar.
Pel que fa a les competències de la Corporació municipal, es considera que la contractació s’integra
dins les competències de la Corporació municipal que s’ha de tramitar i és necessari per al
compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquest municipi, atès que:


D’una banda, l’article 25.2 lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim local, que regula les competències dels ens locals, estableix que, en tot cas, és una
competència pròpia del municipi en matèria d’infraestructures viàries i altres equipaments
de titularitat municipal; i l’article 26.1 lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim local, que regula els serveis que ha de prestar el municipi, estableix que,
en tot cas, els municipis han de prestar el servei d'accés als nuclis de població. Aquesta
competència no s’ha vist alterada per la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Per tant, es tracta
d’una competència pròpia del municipi.



I d’altra banda, l’article 66.3 lletra d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que regula les
competències dels municipis, estableix que el municipi té competències pròpies en matèries
de la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals; i l’article
67 lletra a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, regula els serveis mínim que ha de prestar el
municipi, estableix que, com mínim, han de prestar el servei de d'accés als nuclis de població.

3. Justificació de la insuficiència de mitjans
La regidoria delegada de Pagesia no disposa de mitjans suficients per atendre les necessitats i les
funcions que requereix el servei i realitzar els treballs objectes del contracte, atès que:
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Al departament de Pagesia no es disposa de personal tècnic especialitzat propi.
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No hi ha la possibilitat de destinar total o parcialment altre personal que actualment presta
serveis a la corporació a la nova necessitat i que pugui assumir la càrrega de treball de les
noves tasques.



No hi ha la possibilitat de contractar nou personal a la plantilla per limitacions
pressupostàries.

4. Divisió del contracte en lots

11/01/2021 Regidor de Pagesia

No és dividirà el contracte en lots, atès que



l’objecte de la contractació constitueix una unitat operativa o funcional i no procedeix una
execució separada, i
la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic/qualitatiu i implicaria la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions realitzades per una pluralitat
d’empreses contractistes diferents i l’Ajuntament no disposa de personal suficient per dur a
termes aquesta tasca.

Josep Llorens Muñoz
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Per la qual cosa no és convenient dividir en lots el contracte si es vol garantir i satisfer les necessitats
que motiven el contracte i assolir amb eficàcia les finalitats que es persegueix amb la contractació.
5. Durada del contracte
Pel que fa a la durada del contracte es preveu una durada màxima de dos (2) anys i quatre (4) mesos
i començarà a comptar des de la data de formalització del corresponent contracte administratiu i,
en tot cas, finalitzarà el 30 de juny de 2023.
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No es preveu pròrrogues.
6. Pressupost base de licitació
Pel que fa als costos de la prestació del servei i d’acord l’estudi econòmic previ que consta a
l’expedient, sobre la base de les necessitats previstes pel departament de Pagesia amb una previsió
de 780 hores anuals d’assessorament d’una persona amb grup professional de nivell 2 (Diplomat i
titulats 1r cicle universitari. Cap superior), prenent el conveni de referència XIX Conveni col·lectiu
del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics (codi de conveni núm.
99002755011981), publicat en el BOE núm. 251 de 18 d’octubre de 2019, i d’acord amb les taules
salarials publicades corresponents a l’any 2020 i actualitzades a l’any 2023, el pressupost anual de
la prestació del servei objecte del contracte, el qual preveu la realització de 780 hores de prestació
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del servei a l’any, és de 20.810,79 euros anuals, dels quals 17.199,00 euros corresponen al
pressupost net del contracte i 3.611,79 euros corresponen al 21% d’IVA.
El preu/hora net de la prestació del servei serà de 22,05 €/hora, sense impostos (17.199,00 € / 780
h).

11/01/2021 Regidor de Pagesia

El pressupost base de licitació del contracte, que s’entén com el límit màxim de despesa, referit a la
durada inicial del contracte de 2 anys i 4 mesos (1.820 hores totals efectives de prestació del servei),
és de 48.558,51 euros, dels quals 40.131,00 euros corresponen al pressupost net i 8.427,51 euros
corresponen al 21 % d’IVA.
7. Modificacions del contracte
El contracte es podrà modificar, tantes vegades com sigui necessari, fins a un 20 per cent del preu
inicial del contracte i consistiran en un increment de les hores de prestació del servei de consultoria
fins a un màxim de 364 hores totals (20 % sobre les 1.820 hores totals efectives de prestació del
servei), a raó del preu hora que resulti adjudicat.

Josep Llorens Muñoz
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8. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat
està constituït per la previsió de l’import total a satisfer, sense incloure l’IVA i tenint en compte
qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com l’import màxim de la totalitat
de modificacions que, en el seu cas, s’hagin previst.
Tenint en compte el termini de durada inicial del contracte, el pressupost base de licitació, i les
possibles modificacions, el valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, és el següent:
Descripció
Pressupost any 1 (10 mesos)
Modificació any 1 (20%)
Pressupost any 2 (12 mesos)
Modificació any 2 (20%)
Pressupost any 3 (6 mesos)
Modificació any 3 (20%)
Valor estimat del contracte (VEC)

Import (sense impostos)
14.332,50 €
2.866,50 €
17.199,00 €
3.439,80 €
8.599,50 €
1.719,90 €
48.157,20 €

9. Tramitació
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La tramitació de l’expedient s’efectuarà de forma ordinària.
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10.
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Procediment

Pel que fa al procediment d’adjudicació del contracte serà l’obert a fi i efecte de fomentar la
concurrència i la competència en la licitació, quedant exclosa tota negociació amb els licitadors.
11.

Unitats tramitadores responsables

11/01/2021 Regidor de Pagesia

La unitat tècnica encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà el departament
de Pagesia.
La unitat jurídica encarregada de la contractació administrativa serà el departament de
Contractació.
12.

Responsable del contracte

La persona responsable del contracte als efectes del que preveu l’article 62.1 de la LCSP serà la
persona titular de la regidoria delegada de Pagesia, Josep Llorens Muñoz, o persona que la
substitueixi o persona en qui aquesta delegui.
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Conclusions:
D’acord amb els punts exposats anteriorment, es considera que la present memòria dona
compliment als requisits previstos en els articles 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es regula el
Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques (RGCAP), i per tant, queda
justificada la necessitat i idoneïtat del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en
matèria de medi rural que es proposa iniciar.
Tordera, a data de signatura electrònica
El Tècnic de Contractació, Ferran Tolrà Simón, amb el vist i plau regidor delegat de Pagesia, Josep
Llorens Muñoz.
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