MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR LES OBRES
PER L’ADEQUAT MANTENIMENT DEL PONT DE CALATRAVA DEL MUNICIPI DE
RIPOLL.

1. Objecte del contracte
És objecte del present plec son les obres per l’adequat manteniment del pont de
Calatrava del municipi de Ripoll.
2. Justificació de la necessitat i insuficiència de mitjans
Les obres són necessàries atès que des de la seva construcció no s’ha realitzat cap
actuació de caràcter global i que l’estat actualment és força degradat, és necessària
una intervenció de manteniment per garantir el bon estat de conservació els propers
anys. Atès que l’Ajuntament de Ripoll no disposa de mitjans tècnics ni personals
suficients per a l’execució d’aquests treballs es necessària la seva contractació.
3. Termini d’execució del contracte
El contracte entrarà en vigor el mes d’abril de 2021, atès que per les característiques
dels treballs objecte del contracte les condicions meteorològiques fan inviable la seva
execució. Un cop s’iniciïn els treballs aquests tindran una durada màxima de 60 dies
naturals i aquest no es podrà prorrogar..
4. Justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació del contracte
El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de
conformitat amb el que s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels
plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent
licitació.
5. Valor estimat i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte ascendeix a 41.322,31€ (IVA exclòs). El valor estimat no
preveu ni modificacions ni pròrrogues.
El pressupost de licitació ascendeix a 41.322,31€ (IVA exclòs), 50.000,00€ (IVA inclòs)

6. Consignació pressupostaria
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva a càrrec a la següent
aplicació pressupostària:
12600 1710 63900
7. Solvència tècnica i econòmica

De conformitat amb l’article 159.6 apartat b), s’eximeix als licitadors de l’acreditació de
la solvència tècnica i financera i tècnica o professional.
9. Criteris d’adjudicació
➢
➢
➢
➢

Oferta econòmica (50 punts)
Termini d’execució de les obres (15 punts)
Incrementar el termini de garantia (20 punts)
Disposar de formació qualificada dels operaris en els treballs verticals (15
punts)

10. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen.
Els licitadors i en tot cas l’adjudicatari, assumeixen les següents obligacions:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i / o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l'execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competència, com ara els comportaments col·lusoris o
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de
mercats, rotació d'ofertes , etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest dugui a terme
per al seguiment i / o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
la informació que li sigui sol·licitada per aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l'Administració o administracions de referència, sense perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els corresponguin de forma directa per previsió
legal.
g) L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions legals, reglamentàries i
convencionals vigents i que siguin aplicables en matèria laboral, de seguretat social,
de seguretat i salut en el treball i de protecció del medi ambient, així com aquelles que
es estableixin en aquests plecs.
h) L'empresa contractista ha de complir les disposicions vigents en matèria de
seguretat i prevenció de riscos laborals en el treball, així com les derivades del conveni
col·lectiu aplicable.
i) L'empresa contractista haurà d'adoptar les mesures de seguretat i higiene en el
treball que siguin obligatòries o necessàries per prevenir de manera rigorosa els riscos
que poden afectar la integritat i salut del personal afecte a l'objecte del contracte.
j) Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució
comercial L’empresa contractista ha d’acreditar que els béns objecte del contracte
s’han fabricat respectant les normes sociolaborals vigents a l’Estat espanyol, la UE i
aprovades per l’OIT, especialment la convenció sobre Drets de l’Infant de 1990 o la
convenció Internacional sobre la protecció de drets dels Treballadors Migratoris i dels
seus familiars

L’ajuntament de Ripoll podrà exigir l’acreditació documental del compliment d’aquestes
condicions. En cas d’incompliment el contractista haurà de presentar la corresponent
justificació per escrit i, si fos insuficient a judici de l’òrgan de contractació, procedirà la
imposició de les sancions previstes en el present plec.

