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INFORME RELATIU A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES
OBRES DE REPARACIÓ DE LES FAÇANES A l’ILLA 12 DE SANT COSME, 2a FASE, AL
MUNICIPI DEL PRAT DE LLOBREGAT.
Donades les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei de
Creació 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals
i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de desembre de mesures fiscals
i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b).
ANTECEDENTS
L’Institut Català del Sòl és el promotor de l’actuació de reparació de les façanes a l’illa 12 de Sant
Cosme, 2a fase, al municipi del Prat de Llobregat.
La promoció de 180 habitatges a l’illa 12 de Sant Cosme, al municipi del Prat de Llobregat, va ser
construïda per l’Institut Català del Sòl l’any 1998. L’any 2002 en detectar-se lesions a les façanes, es
va encarregar un primer estudi i es va realitzar una reparació puntual de prova. L’any 2012, es va
realitzar la 1a fase d’actuació global, donant prioritat a les lesions que comportaven perill de
despreniments.
Amb data 27 de maig de 2015, els serveis tècnics d’Institut Català del Sòl, redacten l’Informe referent
a la segona fase d’actuacions de reparació de les façanes de 180 habitatges a l’illa 12, al polígon de
Sant Cosme, a El Prat de Llobregat, fent constar la necessitat d’abordar la reparació definitiva de
lesions estructurals existents. Així mateix, el 16 de juny de 2016, Incasol encarrega un nou anàlisi
tècnic que conclou que les reparacions realitzades l’any 2012 han tingut un bon comportament, i que
l’estat actual de les façanes requereix una intervenció general.
Passats 5 anys des de la 1a fase d’actuació, vista l’evolució de les reparacions i d’acord amb les
conclusions d’aquella fase i els anàlisis posteriors, s’acorda dur a terme la 2a fase d’actuació global,
que es preveu com a definitiva. És per això que, amb data 26 d’octubre de 2017, es va publicar la
licitació del contracte per a la redacció i direcció de les obres de reparació de les façanes de l’illa 12 de
Sant Cosme, 2a fase, al municipi del Prat de Llobregat.
Amb data 23 d’octubre de 2018, Bac Enginyering Consulting Group, SL, ha lliurat el corresponent
projecte de reparacions que ara es pretén licitar.

NECESSITAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE CONTRACTAR
Que una vegada dotada pressupostàriament l’actuació amb fons propis de l’Institut Català del Sòl, és
necessari procedir a la contractació d’una empresa.
Donat que l’Institut Català del Sòl no disposa dels mitjans necessaris per efectuar aquests treballs,
s’ha de contractar externament l’execució de les obres de Reparació de les façanes a l’Illa 12 de Sant
Cosme, 2a fase, al municipi del Prat de Llobregat.
JUSTIFICACIÓ DE LA IDONEÏTAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de Reparació de les façanes a l’Illa 12 de Sant
Cosme, 2a fase, al municipi del Prat de Llobregat.
La justificació del contracte ve derivat del compromís adquirit per part d’Institut Català del Sòl, derivat
de les seves responsabilitats en tant que va ser l’agent-promotor de l’obra de construcció de l’edifici.
El contingut del contracte s’ajustarà al model previst per l’òrgan de contractació per als contractes
d’obra i aplicat a les obres específiques del procediment.

COST I DURADA APROXIMATS
L’import aproximat del contracte és de 575.180,19 € (abans d’IVA) i la durada màxima prevista de 10
mesos.

ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Donat que l’import del Valor Estimat del Contracte és superior a 40.000,00 € i inferior a 5.548.000 €,
es proposa la tramitació mitjançant un procediment Obert.

POSSIBILITAT DE DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE
Respecte a la tramitació en lots, l’Institut Català del Sòl i tal com es preveu a l’article 99.3.b
tècnicament es considera més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots l’objecte
del contracte que es proposa.
Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut de l’informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat d’aquest
contracte així com l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment Obert d’acord amb el
contingut de la Llei esmentada.
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