700_2020

Decret del Tinent Alcalde d’urbanisme,
mobilitat i Territori.

Fets
1. És d’interès per l’administració, tot procedint en compliment de les competències assignades
de naturalesa cultural i històriques, principalment, procedir a la construcció d’un BOT
SAVAVIDES.
2. Calafell és hereu de la seva història marinera. La seva cultura s’ha format a l’entorn del mar i
de les seves vicissituds. El BOT SALVAVIDES és un element fonamental de la tradició marinera
de Calafell
3. El 23 de gener de 2020, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns ha dictat provisió
d’incoació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules econòmiques
administratives particulars i plec tècnic que han de regir la contractació de la construcció i
subministrament del BOT SALVAVIDES DE CALAFELL.
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Identificació del document :EXPEDIENT 2020/700. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I DELS PLECS DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
I PLEC TÈCNIC QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I
SUBMINISTRAMENT DEL BOT SALVAVIDES DE CALAFELL, PER PROCEDIMENT OBERT, I INICI DE
LA LICITACIÓ.

4. Es manifesta la necessitat d’iniciar tramitació de l’expedient de contractació així com el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir aquesta contractació per procediment
obert i tramitació ordinària.
5. S’ha redactat el corresponent plec de clàusules administratives particulars que es considera
conforme.

7. L’aplicació pressupostària per aplicar la despesa objecte del contracte és A02/3360/6890003.
8. Consta a l’expedient informe de necessitat del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns.
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6. El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament, és el de 86.776,86 euros i 18.223,14 euros d’IVA al tipus del 21 %, ascendint a
un total de 105.000,00 euros.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

92d0ce5f4a774d3da51cfb25dc50f959001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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9. El Secretari de la Corporació ha emès Nota de conformitat a l’expedient.
10.La Interventora ha emès informe de fiscalització favorable núm. 1099-19 Aplicació
pressupostària A02/3360/6890003 (2019-2-4-1-1) Bot Salvavides,el qual s’acompanya a
l’expedient.
11.La Jurista de suport a Secretaria ha emès informe que s’acompanya a l’expedient de
contractació.

1. La legislació bàsica aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre
Contractació Pública.
b) Reglament d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual
s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.
c) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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Fonaments de dret

e) Decret Llei 3/2016, pel qual s'aprova les mesures urgent per a la contractació pública, en
tot el que no s’oposi a la LCSP.
2. Es tracta d’un contracte de subministrament segons estableix l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
3. Aquesta licitació s’adjudica seguint el procediment obert (articles 156 a 158 LCSP), tramitació
ordinària (articles 116 i 117 LCSP), amb la utilització d'una pluralitat de criteris d'adjudicació
(article 145 LCSP) entre els que hi ha els subjectius i els criteris objectius.

5. Els criteris d'adjudicació, així mateix, estan relacionats amb l'objecte del contracte, d'acord
amb la previsió de l'article 145 LCSP.
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4. L'elecció del mètode per a calcular el valor estimat no s’ha efectuat amb la intenció de
sostreure el contracte de l'aplicació de les normes de publicitat i adjudicació que
corresponguin.
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En aquest sentit, l'article 145.1 assenyala que l'adjudicació dels contractes es realitzarà
utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu,
si bé, prèvia justificació a l'expedient, els contractes es podran adjudicar d'acord amb criteris
basats en un plantejament que atengui la millor relació cost-eficàcia, sobre la base del preu o
cost, com el càlcul del cost del cicle de vida d'acord amb l'article 148 LCSP.
Així mateix, la millor relació qualitat-preu s'avaluarà d'acord amb criteris econòmics i
qualitatius, segons preveu l'apartat 2 de l'esmentat article 145.

Els criteris qualitatius hauran d'anar acompanyats d'un criteri relacionat amb els costos el
qual, a elecció de l'òrgan de contractació, podrà ser el preu o un plantejament basat en la
rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat de conformitat amb el que disposa l'article
148 LCSP.
En un altre ordre, els òrgans de contractació han de vetllar perquè s'estableixin criteris
d'adjudicació que permetin obtenir obres, subministraments i serveis de gran qualitat que
responguin el millor possible a les seves necessitats; i, especialment, en els procediments de
contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els
serveis d'enginyeria i arquitectura (article 145.4 LCSP).
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Els criteris qualitatius que estableixi l'òrgan de contractació per avaluar la millor relació
qualitat-preu podran incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l'objecte del
contracte en la forma establerta en l'article 145.6 LCSP.

Els criteris a què es refereix l'apartat 1 de l'article 145 de la LCSP que han de servir de base
per a l'adjudicació del contracte s'han d'establir en els plecs de clàusules administratives
particulars o en el document descriptiu, i ha de figurar en l'anunci que serveixi de
convocatòria de la licitació, havent de complir els següents requisits (article 145.5 LCSP):
a) En tot cas estaran vinculats a l'objecte del contracte, en el sentit expressat en l'apartat
següent d'aquest article.

c) Hauran de garantir la possibilitat que les ofertes siguin avaluades en condicions de
competència efectiva i aniran acompanyats d'especificacions que permetin comprovar
de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors per tal d'avaluar la mesura que
les ofertes compleixen els criteris de adjudicació. En cas de dubte, s'ha de comprovar de
manera efectiva l'exactitud de la informació i les proves facilitades pels licitadors.
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b) Han de ser formulats de manera objectiva, amb ple respecte als principis d'igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat, i no conferiran a l'òrgan de contractació
una llibertat de decisió il·limitada.
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S'entén per millores, a aquests efectes, les prestacions addicionals a les que figuraven
definides en el projecte i en el plec de prescripcions tècniques, sense que aquelles puguin
alterar la naturalesa de les prestacions, ni de l'objecte del contracte.
Les millores proposades per l'adjudicatari passaran a formar part del contracte i no podran ser
objecte de modificació.
6. L’Òrgan de Contractació del present contracte és l’Alcalde de l’Ajuntament de Calafell, d’acord
amb l’apartat primer de la Disposició addicional segona de la LCSP.

Resolució
És per això que resolc,
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, de
la contractació de la construcció i subministrament del BOT SALVAVIDES DE CALAFELL, per
procediment obert, amb un pressupost base de licitació ascendeix a 105.000,00 € IVA
inclòs (86.776,86 € IVA exclòs + 18.223,14 € en concepte d’IVA) i una durada de 7 mesos.
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Aquesta competència, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor del
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns en virtut del Decret d’Alcaldia 2019/3233, de 19
de juny.

2. Aprovar la despesa per import de 105.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
A02/3360/6890003 (2019-2-4-1-1) bot Salvavides del Pressupost prorrogat de despeses de
l’Ajuntament de Calafell per a l’exercici 2019 en vigor.
3. Comprometre i autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació, amb un import total
màxim de licitació de 105.000,00 € IVA inclòs (86.776,86 € IVA exclòs + 18.223,14 € en
concepte d’IVA) aplicat a l’aplicació pressupostària A02/3360/6890003 del Pressupost
prorrogat de despeses de l’Ajuntament de Calafell per a l’exercici 2019 en vigor.
Inf.fiscalització 1099_19.

Sotmetre’l a informació pública pel termini 15 dies naturals següents a la publicació de
l’anunci a la plataforma perfil del contractant de l’Ajuntament de Calafell, que està allotjat
en la pàgina de https://contractaciopublica.gencat.cat, als efectes de reclamacions
entenent-se definitivament aprovat en el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat
d’un nou acord. Si és produïssin reclamacions al Plec durant aquest termini, continuarà el

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

12/02/2020 SECRETARI

4. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec tècnic que han de regir la
contractació mitjançant procediment obert del present contracte de serveis.
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procediment licitatori, resolent-se les mateixes abans o simultàniament a l’adjudicació del
contracte.
5. Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per procediment
obert, donant ordre que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci de licitació en el
perfil del contractant d’aquest òrgan de contractació, per tal que en el termini establert en
el plec de clàusules administratives es presentin les proposicions que s’estimin pertinents.
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6. Notificar aquest acord als departaments afectats pel seu coneixement i efectes.
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