INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMBIENTAL. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MODERNITZACIÓ DEL REG
A LA ZONA DELS TORRENTS DE VALLS. FASE 2 CLAU: VX-16278
1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és l’Assistència Tècnica Ambiental. Execució de les obres de modernització
del reg a la zona dels Torrents de Valls. Fase 2 Clau: VX-16278 segons característiques tècniques i
condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte constructiu i al
Manual assistència ambiental obra civil.
2. Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit
En data 21 de juny de 2017, la Consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació aprovà el projecte constructiu de l’ Execució de les obres de modernització del reg a la zona
dels Torrents de Valls. Fase 2 Clau: VX-16278i encarregà a Infraestructures.cat com a mitjà propi
personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió de l’execució de les obres.
Per aquests motius i atesa la insuficiència de mitjans propis per portar a terme el servei degut al volum
d’obres que li són encarregats i la seva dotació de personal, no pot realitzar les assistències inherents a
l’execució d’aquests amb mitjans personals propis, essent la funció d’aquest personal el seguiment i la
supervisió tècnica i administrativa de les obres i es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la
contractació amb tercers, amb respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte que es preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractació del servei mitjançant el procediment obert a
preu, atès que no presenta factors tècnics rellevants que requereixin una avaluació prèvia a l’adjudicació
garantint que s’obtindrà la millor relació qualitat preu, per la solvència tècnica requerida i per que l’import
de la licitació és inferior a 35.000,00€.
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari.
3. Lotització del contracte
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, aquest contracte NO es divideix en lots atès que les
tasques de l’assistència ambiental d’obres són la del seguiment del Pla vigilància ambiental de l’obra,
seguiment del Pla de Qualitat i Medi ambient de l’obra i del seguiment, valoració i control de l’execució
correcte de les mesures correctores d’impacte i per motius de coordinació i responsabilitat no es possible
subdividir o lotitzar aquesta assistència.
4. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 21.241,16 euros (IVA inclòs), desglossats en 17.554,68 euros (IVA
no inclòs) i 3.686,48 euros (IVA al tipus vigent del 21%).
El pressupost s’ha estimat en funció dels treballs a realitzar, els costos derivats de l'execució material de
del servei, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial i d’acord amb els preus de mercat
vigents.
5. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com el
fet que no es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues, el valor estimat del contracte als efectes
de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import total que podria ser retribuït al

contractista, és 17.554,68 euros (IVA no inclòs) i es correspon amb el pressupost de licitació (IVA no
inclòs).
6.- Termini d’execució. Pròrrogues
S’estableix un termini d’execució del contracte de 12 mesos, comptadors des de l’endemà de la
formalització del contracte.
Es preveu inici del contracte el 15 d’octubre de 2021.
7. Admissió de variants (obres d’Obra Civil o PCAP’s específics): NO s’accepten
8. Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels licitadors
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que s’hauran
d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són els següents:
Solvència econòmica i financera:
Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import
no inferior a 150.000,00 Euros.
Solvència tècnica o professional
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima de l’Equip tècnic que
executarà el contracte les següents:
a)

Cap de l’Assistència Ambiental

Titulació: Grau universitari
Perfil: Ambiental
Experiència professional: mínima 10 anys.
Dedicació: 5%
Experiència específica: tenen consideració de ”TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència específica
requerida la/es següents:
Tipologia: Obres de Carreteres
Import mínim: 1 milions d’euros
b)

Ajudant del Cap de l’Assistència Ambiental

Titulació: Grau universitari
Perfil: Ambiental
Experiència professional: mínima 5 anys.
Dedicació: 20%
Experiència específica: tenen consideració de ”TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència específica
requerida la/es següents:
Tipologia: Obres de Carreteres
Import mínim: 1 milions d’euros

Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i següents de la LCSP,
i es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació.

9. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada
criteri respecte del total de criteris a considerar (Determinar i motivar)
L’únic criteri d’adjudicació és el preu.
10. Condicions especials i essencials del contracte
Les condicions especials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus
subcontractistes (aplicable en cas que el licitador sigui una persona jurídica).
b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 30.2 del Plec, a efectes de
comprovació de pagaments per part de l’adjudicatari als subcontractistes. Aplicable al contracte si
l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte.
Les condicions essencials fixades per aquest contracte són:
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a
l’Adjudicatari i als seus subcontractistes, en cas que el licitador sigui persona jurídica, i si no ho fos,
tindrà caràcter de condició essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de
conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
b) L’adscripció al contracte de l’Autor redactor de l’objecte del contracte, d’acord amb els requisits
previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques.

Mònica Laje
Cap de la Gerència Mediambiental

