Ajuntament de Vilanova del Vallès

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA NECESSITAT.SERVEI G.788/2022

1. Introducció
Bona part de les principals actuacions que s’estan desenvolupant en aquests
moments per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès es gestionen des de l’Àrea Territorial, fet
que està produint una sobrecàrrega de feina en aquest Departament.
Per altra banda, i fruït de diverses circumstàncies, en aquests moments existeix
una insuficiència remarcable de mitjans personals a l’Àrea de Serveis Territorials
(Urbanisme i Medi Ambient), fet que fa que es compti amb pocs recursos humans per
atendre i resoldre com correspon, les necessitats a satisfer per donar un bon servei als
ciutadans del poble.
En aquests moments, com a conseqüència de la impossibilitat de destinar
personal de la pròpia Corporació, per manca de la qualificació tècnica necessària per al
desenvolupament de les tasques requerides, i essent que la cobertura dels llocs de treball
necessaris s’ha de fer segons els procediments establerts pel proveïment de places a
l’Administració Pública, el present contracte de col·laboració professional en el
desenvolupament de treballs tècnics té per objecte pal·liar amb diligència les mancances de
RRHH de la Corporació que s’han assenyalat, i fer-ho amb caràcter immediat en el benentès
que es troben en marxa i també s’iniciaran en breu els procediments de proveïment de
places si bé amb la temporalitat pròpia d’aquests procediments.

El mes de setembre de 2021, mitjançant un contracte en pràctiques dins del
Programa “Joves en Pràctiques del Pla de Garantia Juvenil” es va contractar durant sis
mesos a un arquitecte en pràctiques que ha estat donant suport en el dia a dia en les
tasques a desenvolupar des dels Serveis Territorials.
Aquest mes de març finalitza aquest contracte i degut a la marxa en paral·lel de
part del personal que fins ara integrava l’equip dels Serveis Tècnics Municipals, -per
comissions de servei o reorientacions professionals- i a l’elevat volum de feina a què està
sotmesa l’Àrea, esdevé necessària i imprescindible la contractació de serveis de
col·laboració professional externa en matèria d’obres, arquitectura, urbanisme i territori, per
tal de cobrir les tasques, treball, seguiment, i desenvolupament de projectes que es porten a
terme pels Tècnics Municipals i tot l’equip humà que actualment integra l’àrea tècnica,
contribuint en tot allò que sigui necessari, amb la finalitat d’oferir major qualitat, eficiència i
celeritat en el servei dirigit i enfocat en tot moment al ciutadà.
3. Objecte del contracte
L'objecte del contracte és la realització dins dels Serveis Tècnics de tasques de
col·laboració tècnica amb l’arquitecta municipal i en definitiva amb tot el departament de
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2. Descripció de la situació actual
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l’Àrea de Serveis Territorials. Vista la situació en el curt i el mig plaç, amb els corresponents
processos de selecció de personal necessaris engegats i en curs, es preveu una
disponibilitat per a la prestació d’aquest servei, estimada en 20 hores de treball setmanal.
4. Anàlisi Econòmica
En base al Conveni col·lectiu del sector de la construcció i les obres públiques de
la província de Barcelona per a l’any 2021 i següents (codi de conveni núm.
08001065011994), es preveu orientativament un pressupost de licitació amb IVA de
23.010’30€, fet que fa un import total de 46.020’60€ per la durada màxima del
contracte.
Per més detall cal dir que el desglossament dels costos directes i indirectes del
pressupost orientatiu establert segons la base del Conveni Col·lectiu de referència és
l’establert, sens prejudicis d’allò que resolgui finalment la Corporació al respecte de les
necessitats exposades al present Plec, essent que els criteris retributius que s’adoptin
dependran finalment de les decisions del Servei de Contractació Municipal.
ESTIMACIÓ ORIENTATIVA DEL SERVEI NECESSARI
Costos directes

Arquitecte Superior, Llicenciat. (100%)

35.833’81€

Dedicació prevista en 20h/treball setmanal (53’3%)

19.099’42€

Estimació costos directes

19.099’42€

IVA 21%
TOTAL CD + CI

4.010’88€
23.010’30€ amb IVA
46.020’60€ amb IVA

5. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
Per tot allò que s’ha referit i vistes les determinacions de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic es considera que el procediment més ajustat i adequat a les
característiques del servei a cobrir en aquests moments per les necessitats descrites és un
procediment obert simplificat amb diferents criteris d’adjudicació que caldrà establir
exactament en l’elaboració del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que es redacti
a tal efecte.
b. Qualificació del contracte

Codi Validació: 4E35ELMAQ2KDY6WFJ5TC25569 | Verificació: https://vilanovadelvalles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Conveni col·lectiu del sector de la construcció i les obres públiques de la Província de
Barcelona any 2021 i següents (codi de conveni núm. 08001065011994)
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord
amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Aquest contracte s’ajusta a la
tipologia del servei i de les necessitats a cobrir, tal i com s’ha exposat als apartats anteriors.
c. Anàlisi d'execució per lots
Per les característiques del servei a contractar no pertoca ni es preveu la divisió
per lots del contracte objecte del procediment de contractació a emprendre, atès que hi ha
risc que la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del
contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució. A més, la
naturalesa de l’objecte del contracte fa imprescindible coordinar l’execució de les diferents
prestacions, considerant-se, per tant, que si hi hagués una pluralitat de contractistes es
dificultaria la correcta prestació dels serveis que es requereix.

d. Durada
La previsió de durada del servei és d’un any, prorrogable, si s’escau, un any més.
6. Conclusions

Així mateix, es contempla la possibilitat d’efectuar un contracte obert simplificat amb
diferents criteris d’adjudicació com els que estableix la LCSP.
Amb un import base de licitació total de 23.010’30 € (IVA inclòs), 46.020’60€ (IVA inclòs)
I amb una durada inicial d’un any, prorrogable un any més.

Cap dels Serveis Territorials, a la data de la signatura.
Arquitecte Municipal
Ajuntament de Vilanova del Vallès
(document signat electrònicament)
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En definitiva, per tot allò que s’ha estat exposat en aquesta memòria justificativa inicial del
procediment que pugui seguir, l’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació del servei de
col·laboració professional d’arquitectura de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès

