MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
Aquesta memòria s’elabora en compliment de l’article 8 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre , de Contractes del Sector Públic (LCSP) i del Reglament General de La Llei de
Contractes de les Administracions Públiques ( RD 1098/2001).
1. CPV de la prestació
71310000-4 – Serveis de consultoria d’enginyeria i construcció
2. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència a la contractació
Atenent al gran volum de feines que a dia d’avui han assolit els STM de l’Ajuntament de
Pollença, és molt difícil o fins i tot impossible, que es puguin portar al mateix temps les
tasques que normalment es venen duent a terme, com són emetre informes, certificacions,
visites i la preceptiva atenció al públic amb les tasques de Coordinació de Seguretat i Salut
de forma diligent i eficient d’unes obres del volum i de la importància que les obres de
“REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PAVIMENT DELS CARRERS COLOM, SOL, MERCAT,
JONQUET, MORO, RAMON PICÓ, ÀNGELS MUNAR, GENERAL BOSCH, SANT JOSEP I
ROSER VELL DEL MUNICIPI DE POLLENÇA”. implicaran.
Les funcions i les tasques a portar a terme per part del Coordinador seran:
• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.
• Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals durant l'execució de l'obra.
• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les
modificacions introduïdes en aquest.
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir
a l'obra.
Amb tot a això, per tal d’assegurar una correcta Coordinació de Seguretat, sense
comprometre el normal desenvolupament de les tasques i feines quotidianes dels STM de
l’Ajuntament de Pollença, s’aconsella, vista la insuficiència de mitjans humans del personal
propi de l’Ajuntament de Pollença, es consideri la contractació externa d’un tècnic competent
en matèria de seguretat i salut a les obres, mitjançant un contracte menor de serveis de
Coordinació de Seguretat i Salut mentre durin les obres d’execució del projecte de
“REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PAVIMENT DELS CARRERS COLOM, SOL, MERCAT,
JONQUET, MORO, RAMON PICÓ, ÀNGELS MUNAR, GENERAL BOSCH, SANT JOSEP I
ROSER VELL DEL MUNICIPI DE POLLENÇA’’ i es proposi la contractació externe d’aquest
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Assumpte : Memòria justificativa per a la contractació de les tasques de Coordinació
de Seguretat i Salut de les obres d’execució del projecte de “REHABILITACIÓ I
MILLORA DEL PAVIMENT DELS CARRERS COLOM, SOL, MERCAT, JONQUET, MORO,
RAMON PICÓ, ÀNGELS MUNAR, GENERAL BOSCH, SANT JOSEP I ROSER VELL DEL
MUNICIPI DE POLLENÇA” mitjançat un contracte menor de serveis.

servei. Per tant, als efectes previstos en l'article Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen
cobrir amb el Contracte de Serveis proposat, són les de dur a terme els treballs de
Coordinació de Seguretat i Salut considerant que l'objecte i contingut de l’esmentat contracte
resulta idoni per a tal fi.
3. Divisió per lots
En virtut de l’article 99.3 de la llei de Contractes del Sector Públic:
“Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los
casos de contratos de concesión de obras.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto
del contrato, los siguientes:
El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación
deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que
se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto
del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el
riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al
implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría
verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.
Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.”

4. Duració del contractació i forma de pagament
El termini màxim que s'estableix per a la presentació del projecte de REHABILITACIÓ I
MILLORA DEL PAVIMENT DELS CARRERS COLOM, SOL, MERCAT, JONQUET, MORO,
RAMON PICÓ, ÀNGELS MUNAR, GENERAL BOSCH, SANT JOSEP I ROSER VELL DEL
MUNICIPI DE POLLENÇA és de dotze (12) mesos en total.
Els pagaments parcials (12 pagaments) es realitzaran de forma mensual. La base de cada
factura es calcularà dividint l’oferta econòmica presentada entre dotze, aplicant amb
posterioritat el 21% d’IVA.
En el cas que l’execució de les obres es veies paralitzat, durant els mesos de paralització,
no es facturaran cap tipus d’honorari en concepte de Coordinació de Seguretat i Salut.
5. Informe de insuficiència de mitjans
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la Llei de Contractes del Sector Públic
(LCSP), L’Ajuntament de Pollença , pretén realitzar una tasca en un marc d’un contracte de
serveis de redacció del projecte tècnic pretès atenent a la gran quantitat de tasques que
actualment han assolit els STM, no es disposa de la disponibilitat de personal per a portar
les tasques encomanades amb garanties.
6. Justificació del contracte menor
El servei a contractar té un valor estimat inferior als 15.000€ amb una durada no superior als
12 mesos.
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En aquest cas NO procedeix la divisió per lots atès que per la correcta execució del
contracte.

7. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació.
El valor estimat del contracte és de 14.500 €, IVA exclòs.
El pressupost de licitació del present contracte de serveis puja a 17.545,00€,IVA inclòs.
S’ha considerat un cost total mensual de 1.208,33€ (sense IVA), incloent tot tipus de
despesa relacionada amb el desenvolupament de les tasques de coordinació de SS, valor
que s’ajusta als valor de mercat actuals per a aquest tipus de treball.
8. Criteris d’adjudicació
Únic criteri: PREU ÚNIC DE TOT L’ACTUACIÓ. Les ofertes que superin el preu màxim
estipulat seran excloses del procediment.
No obstant això, el tècnic signant es sotmet a major criteri tècnic o jurídic en matèria de
contractació administrativa
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