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INFORME COMPLEMENTARI PER A LA CONTRACTACIÓ DE Restauració del
mosaic romà de Premià de Mar
De conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), es sol·licita que s’iniciï l’expedient per a la contractació
de restauració del mosaic romà de Premià de Mar.
L’import calculat de les prestacions objecte del contracte és de 174.774,69 euros, IVA
inclòs. Hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa en la aplicació
pressupostaria 6001.33600.6290004-PB32. FEDER Museu Romà, i s’incorporarà el
certificat de reserva de crèdit expedit per l’Interventor a aquests efectes.
De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats1 i les causes d’idoneïtat2 que
justifiquen la contractació són 3:
L'any 1969 es va localitzar un mosaic romà d'uns 39 m2 a l'alçada del núm. 229 de
la Gran Via Lluís Companys de Premià de Mar. Els tècnics de l’aleshores Servei de
Belles Arts de la Diputación Provincial de Barcelona el van documentar, el van
aixecar i se'l van endur com a mesura de protecció. Aquest mosaic, que no ha estat
mai exposat al públic, ha estat dipositat tots aquests anys als magatzems del
Museu Arqueològic de Catalunya, institució amb la qual l’Ajuntament ha arribat a
un acord de cessió per a la seva exhibició en el Museu Romà de Premià de Mar.
Atès que ara estem duent a terme l’ampliació del Museu Romà amb el suport
financer de FEDER i del Pla de Barris, i també amb un suport econòmic específic de
Diputació Barcelona per a la restauració del mosaic, se'ns presenta una oportunitat
magnífica de recuperar aquest paviment, posar-lo en valor i poder mostrar-lo al
públic com a element arqueològic de gran rellevància.
De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del
contracte en lots perquè4:
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Només hi ha una actuació: la restauració de la peça mosaica sencera de 39 m2

S’ha d’acreditar i motivar la manca de recursos personals i materials per executar l’objecte directament amb
els mitjans propis de l’Ajuntament de Premià de Mar
1

S’ha de motivar quins títols competencials habiliten a l’Ajuntament de Premià de Mar per executar aquesta
obra, prestar el servei o el subministrament, així com els objectius que es persegueixen amb el compliment de
l’objecte del contracte.
2

Si es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics s’haurà d’argumentar per quin model de gestió indirecte
s’opta d’acord amb els articles 249 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3

En els contractes en què no hi haig divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en
justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen
les contractacions.
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L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials o productius per fer front a
l’execució de l’objecte del contracte, per la qual cosa és necessari contractar-la
a un proveïdor extern; en aquest cas, a través de l’obertura d’un expedient de
contractació
per
concurrència
competitiva
adreçat
a
les
empreses
especialitzades en restauració arqueològica que tinguin interès a presentar-s’hi.
De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, aquest contracte no està subjecte al principi
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera5.
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En cas d’estar subjecte als principis esmentats s’haurà de valorar les seves repercussions i efectes als
ingressos i despeses de l’exercici present i/o futurs, i supeditar-se de forma estricta al compliment de les
exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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