AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

INFORME UNITAT RESPONSABLE (MEMÒRIA JUSTIFICATIVA)
Títol MEMÒRIA JUSTIFICATIVA per la contractació de les obres “Projecte creació
parc inclusiu”
Tipus intern preceptiu
Unitat que promou la contractació: ALCALDIA
Identificació del responsable:
Francesc Arasa Pascual, Alcalde de l’Ajuntament de L’Ampolla, trasllado la necessitat de
contractació que es detalla a continuació:
1. OBJECTE
Objecte del contracte:
Execució de les obres incloses en el “Projecte creació parc infantil” redactat per l’arquitecte
tècnic Lluís Rodríguez Pueyo.
Obres: Projecte d'obres informat per l'oficina de supervisió de projecte, si s'escau, i acta
de replanteig
CPV:
37535200 Equipament per terrenys de joc.
44112200 Revestiment sòl
37535210-2 Gronxadors per a parcs infantils
*Fraccionament en lots:

1 . Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic:
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen sustantividad pròpia
de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera
separada.
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada
sofreixen menyscapte o detriment.
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o
imprescindibles de manera conjunta.
2 . Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte
d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions,
justificada que:


Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de
l'execució global del contracte.



Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució
de les prestacions.
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Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
Es tracta de la creació d’una àrea de jocs infantils inclusiva per tal de donar resposta social
a aquells nens amb discapacitats per tal que puguin desenvolupar a través d’aquests
elements de joc les seves habilitats cognitives, socials i psicomotrius de la mateixa forma
que la seva independència.
Justificació de insuficiència de mitjans personals i materials:
L’Ajuntament de l’Ampolla no disposa de mitjans personals i materials propis per a executar
els esmentats treballs.
Per aquests motius, 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 de l’obra
mitjançant el procediment obert simplificat diversos criteris atès que el pressupost de
licitació és inferior a 2.000.000,00 euros, abans d’IVA.
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari.
3. DADES ECONÒMIQUES

IMPORT BASE

IVA (21%)

132.328,26 €

27.788,93 €

Valor estimat del contracte:

IMPORT
IVA
INCLÒS
160.117,19 €

132.328,26 €.

Revisió de preus:
No
Subrogació de personal:
No
Existència de crèdit
Any
2021

PARTIDA
PRESUPOSTÀRIA
171 625 04

Import net
160.117,19 €

4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
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Procediment:
Obert Simplificat
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
Condicions especials d'execució del contracte:
-

El manteniment o millora dels valors mediambientals que puguin veure's afectats per
l'execució del contracte.

Durada: 6 setmanes
Prorrogable:
No
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors:
Solvència econòmica i financera
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per
un import no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la finalització del termini de
presentació d'ofertes
Mitjà d'acreditació: Còpia de la pòlissa, o de la certificació d'assegurança, o compromís
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, que haurà de fer efectiva en el
termini de 10 dies hàbils.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar la
documentació acreditativa de la econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per
mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.

Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys
Mitjà d'acreditació: certificats de bona execució on hi consti l'import, les dates i el lloc
d'execució de les obres i es precisi si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i si es van portar normalment a bon terme.
Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per
participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la
informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada.
No s'exigeix al licitador el compromís de dedicació o adscripció de mitjans personals o
materials en la prestació objecte del contracte.
Criteris per adjudicar el contracte:
A) Oferta econòmica ( màxim

75 punts)

Per a fer la valoració de la millor oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent:
P=

75 X OFERTA MÉS ECONÒMICA
OFERTA A VALORAR
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B) Millores ( 25 punts)
Subministrament i Instal·lació de tanca de fusta urbans tractada amb Autoclau N-IV de
mides 200 x 80, homologada segons normativa 1176:2021 per a Zones de jocs infantils
inclosos postes per a tanca de fusta urbana, tractats amb Autoclau N-IV de mides 120 x 90 x
90.......................................................................................................
10 PUNTS
Ampliació 1 zona més d’ombreig ..................................................
10 PUNTS
Connexió desguàs font a xarxa clavegueram general..................
2 PUNTS
Ampliació mobiliari urbà ( 2 bancs més 2 papereres)..................
1 PUNT
Ampliació àrea trampolins amb 1 trampolí més...........................
2 PUNTS
Tal i com consten en l’annex 2 i projecte tècnic
Modificació del contracte:
No
Responsable del contracte: Lluís Rodríguez Pueyo.
Documentació adjunta:
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig
Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
L’Ampolla, document signat electrònicament al marge.
L’Alcalde,
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Francesc Arasa Pascual.

