Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Àrea de Serveis Territorials i Seguretat

INFORME SOBRE LA NECESSITAT
SUBMINISTRAMENT DE PANOTS
a)

I

IDONEÏTAT

DE

CONTRACTAR

EL

Objecte del contracte
El contracte té per objecte establir les condicions del subministrament de panots de formigó.
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
Codi número: 44113120-2 Panots

b)

Divisió en lots del contracte
L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i
constitueix una única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots.

c)

Necessitat i idoneïtat del contracte
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisferles, es concreten en disposar de panots per reparar les voreres de la via pública de la ciutat
de Terrassa dins del marc de l’execució de les obres de manteniment de l’espai públic per
part del personal del Secció de Manteniment i Obra Pública.

d)

Preu
El preu màxim del contracte és de 16.811,85 €, exclòs l’IVA.
Any

Durada

Despesa

2021

7 mesos

9.806,91 €

2022

5 mesos

7.004,94 €

La quota actual corresponent de l’IVA és el 21 %.
El pressupost base de licitació es desglossa de la següent manera:
Despeses directes del contracte

15.971,26 €

Despeses indirectes del contracte

840,59 €
Total

16.811,85 €
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El preu d’aquest contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents
components de la prestació o a les unitats de la prestació que s’executin (les unitats a
subministrar són m2 de panots 20cm*20cm amb diferents gruixos i acabats.)
El preu inclou el subministrament i transport fins a la seu del Servei.
L’estimació inicial és de 3.745m2 anuals. Aquesta quantitat és orientativa i pot tenir
increments disminucions en funció de les necessitats del servei.
Llistat orientatiu i no vinculant del consum de panots que es farà durant la vigència del
contracte:
Descripció
Panot de 9 pastilles de
4cm. de gruix
Panot de 4 ratlles de
4cm. de gruix
Panot de 16 tacs de
4cm. de gruix
Panot de 9 pastilles de
8cm. de gruix

e)

Volumetria
(m2)

Preu/u (€/m2)
exclòs IVA

Preu total (€)
exclòs IVA

3.495

4,43

15.482,85

100

4,43

443,00

100

4,43

443,00

50

8,86

443,00

Total

16.811,85

Modificació del contracte que preveurà el PCAP
De conformitat amb l’article 204 i la disposició addicional trenta-tresena es preveu la
possibilitat d’una modificació del contracte en la forma i amb els continguts següents. Si
durant la vigència del contracte les necessitats reals fossin superiors a les estimades
inicialment i objectivament concorreguessin les següents circumstàncies: preveure
augments de necessitats originades per Plans d’Ocupació. Aquests imports no es poden
incorporar al preu del contracte perquè no és possible fer estimacions ni càlculs de quants ni
quins Plans d’Ocupació acollirà el Servei en el període de vigència d’aquest contracte. La
seva quantia pot ser molt variable en funció de les campanyes de Foment de l’Ocupació que
puguin desenvolupar-se promocionades per les diferents administracions.
D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a import màxim de les noves necessitats,
3.362,37 €, exclòs l’IVA. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més
del 20 % el preu inicial del contracte.
La modificació s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat
inicialment.
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f)

Valor estimat
El valor estimat del contracte, inclosa la durada inicial (1 any) i els increments previstos, és
de 20.174,22 euros, exclòs l’IVA.

g)

Pressupost màxim

Eventuals pròrrogues

Eventuals increments
o modificacions

Valor estimat

16.811,85 €

-

3.362,37 €

20.174,22 €

Preu del contracte o contractes successius similars l’exercici precedent o durant els
dotze mesos previs
L’import dels subministraments que són objecte d’aquest contracte en exercicis precedents
ha estat de 34.727 €, inclòs l’IVA (Ref.: Exp. ECAU-06548/2018).

h)

Finançament i consignació pressupostària
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte: vint
mil tres-cents quaranta-dos euros amb trenta-quatre cèntims (20.342,34 €), inclòs l’IVA, es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 15321 21000 del Pressupost Municipal
del anys 2021 i 2022:
Any

Durada inicial

Despesa

2021

7 mesos

11.866,36 €

2022

5 mesos

8.475,97 €

El pressupost municipal per a l'any 2021 inclou dotació suficient per atendre les necessitats
d’aquest contracte.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són els següents:

i)

Servei

Oficina comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

Arquitectura, Espai públic i
Biodiversitat Urbana

LA0003834

LA0004470

LA0004470

Durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la
finalització
La durada del contracte serà de 12 mesos a comptar des de la data següent a la
formalització del contracte.
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j)

Procediment d’adjudicació
El procediment d’adjudicació que s’ha considerat més adequat és el procediment obert
simplificat sumari segons l’article 159.6 de la LCSP perquè el valor estimat del contracte és
inferior a 60.000,00 € i entre els criteris d’adjudicació previstos cap és avaluable mitjançant
judici de valor.

k)

Clàusules i criteris socials i mediambientals
Com a element de valoració de les proposicions i ofertes que es presentin:
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les
empreses que tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat
superior al 2 per 100, sempre que llurs proposicions igualin en els seus termes a les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de servir de base per l’adjudicació.
Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més
avantatjosa acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per 100, té preferència en l’adjudicació del contracte el licitador
que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

José Manuel Arrieta Nieto
El cap de la Secció de Manteniment i Obra Pública
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