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Obres Públiques i Serveis Municipals. Subvencions

INFORME COMPLEMENTARI A L’INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I LA
IDONEÏTAT DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL
CARRER SANT CRISTÒFOL, TRAM ENTRE EL CARRER DE LA PLAÇA I EL CARRER
DE LA RIERA DE PREMIÀ.
En data 24/09/2021 l’arquitecte tècnic de Serveis Territorials emet l’informe justificatiu
de la necessitat i la idoneïtat del contracte d’execució de les obres d’urbanització del
carrer Sant Cristòfol en el tram comprès entre el carrer de la Plaça i el Carrer de la Riera
de Premià de conformitat amb el projecte d’urbanització.
En data 04/10/2021, durant el procés de licitació, es detecten algunes errades o manca
d’informació que no afecten l’import total de la licitació:


Punt 8. Aplicació pressupostària. Complementar informació.
El número de projecte és el 2021/2/6001/5



Pun1 10. Termini d’execució de contracte. Modificar informació.
El termini d’execució del contracte és de 6 mesos des de l’acta de comprovació de
replanteig.



Punt 13.a. Requisits de solvència econòmica i financera. Modificar
informació.
La declaració feta pel representant de l’empresa o apoderat, en el seu cas, sobre
la xifra global de negocis dels darrers tres anys (2018- 2020), que en tot cas
haurà de ser igual o superior als 600.000 euros anuals.



13.b. Requisits de solvència tècnica i/o professional per a contractes
d’obra. Modificar informació.

04/10/2021

La relació de les 3 principals obres d’urbanització o les 6 principals obres de
construcció d’enginyeria civil/edificació, realitzades els darrers cinc anys
desglossant import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, el import
mínim de cada actuació ha de ser de 150.000,00 € per les obres d’urbanització i
de 150.000,00 € per les obres d’enginyeria civil/edificació. Les obres o treballs
efectuats s’hauran d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari, que
aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.

Ramon Lozano Ibáñez
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