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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.
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP):
1. Objecte del contractei
L’objecte del contracte és l’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.
Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002
del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes
públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el
Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió
del CPV, són:
- 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers
- 45233330-1 Treballs de cimentació de carrers
- 45233140-2 Obres vials
2. La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracteii
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De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del
contracte en lots perquè és imprescindible una execució coordinada dels eventuals
diversos proveïdors. Al contrari, és recomanable que un sol proveïdor, amb les
subcontractacions que calgui, lideri l’obra sense interferències d’altres proveïdors.
3. Necessitats que motiven l’objecte del contracteiii
Per tal de gestionar la mobilitat del centre urbà de Premià de Mar, al voltant de l’any
1992, amb la redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del casc
Antic de Premià de Mar, s’inicia un procés de reconversió dels carrers del nucli antic en
espais de prioritat de vianants amb l’objectiu és crear espais d’estada i trencar
radicalment el concepte de carrer com a espai de pas.
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Al voltant de l’any 2000 es redacta El Pla Especial de Modernització del Nucli Històric.
Que traçaria a grans trets els criteris d’actuació a tots els carrer del Nucli antic de Premià
de Mar i que s’ha anat desenvolupant per fases.
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La pacificació del carrer Sant Cristòfol es troba dins l’àmbit d’actuació definit en el Pla
Especial i dóna continuïtat a les obres de reconversió dels carrers executades fins a data
d’avui.
4. Idoneïtat de l’objecte del contracte i tractament de les dades de caràcter
personaliv
Les obres a licitar consisteixen bàsicament en:
-

Enderrocs i moviments de terres
Construcció de nova xarxa separativa de clavegueram, enllumenat públic, aigua
potable i telefonia.
Soterrament del traçat aeri de baixa tensió existent en creuament del vial
Execució de nous paviments
Instal·lació mobiliari urbà.

En aquests cas, l’Ajuntament no ha de cedir dades de caràcter personal al contractista.
5. Insuficiència de mitjans personalsv
L’Ajuntament no disposa dels mitjans personals o materials suficients per presentar
directament els servis i comprometre’s a executar les obres dins el termini establert.
6. Preu del contracte/pressupost base de licitacióvi
Preu base de licitació
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El pressupost base de licitació és de 409.392,28 € (quatre-cents nou mil tres-cents
noranta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims) IVA exclòs.

TOTAL

Base Imposable
409.392,28 €

IVA
85.972,38 €

Total
495.364,66 €

Es tracta d’un contracte plurianual:
Any
2021

312.698,07 €

65.666,59 €

378.364,66 €

76,38 %
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2022

Base imposable IVA desglossat Import, IVA inclòs Percentatge
96.694,22 €
20.305,78 €
117.000,00 €
23,62 %
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6.1. El càlcul del pressupost base de licitació net (sense IVA), es desglossa de la
següent manera:
Costos directes

344.027,12 €

84,03%

Salarials

48.485,15 €

11,84%

Seguretat Social
Altres directes (vestuari, EPI, vehicles,
maquinària...)
Costos indirectes

18.326,41 €

4,48%

277.215,56 €

67,71%

44.723,53 €

10,93%

0,00 €

%

44.723.53 €

10,93%

Despeses indirectes
Despeses Generals d'estructura (13% sobre PEM)
Benefici (6% sobre PEM)
Total

20.641,63 €

5,04%

409.392,28 €

100,00%

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball de la
construcció i obres públiques de la província de Barcelona publicat al DOGC. Aquesta indicació no prejutja el
conveni que hi sigui d’aplicació.
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Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les següents categories
professionals i nombre, segons les necessitats mínimes obligatòries previstes en el Plec de prescripcions
tècniques (PPT):
Codi partida

Categoria professional

Retribució salarial (hora bruta)

A0121000
A012H000
A012M000
A012N000
A013H000
A013M000
A0140000
A0150000

Oficial 1a
Oficial 1a electricista 22,28 €
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre
Manobre especialista 18,61 €

21,56 €
22,28 €
21,56 €
19,11 €
19,13 €
17,99 €

7. Valor estimat del contractevii
El valor estimat del contracte és de 409.392,28 € (quatre-cents nou mil tres-cents
noranta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims) IVA exclòs.
Concepte
Pressupost base de licitació
Pròrrogues
Modificació del contracte

Base imposable
409.392,28 €
-

L’aplicació pressupostària per fer front a la despesa és 6001.15320.6190077
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8. Aplicació pressupostàriaviii
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9. Afectació dels principis de sostenibilitat financeraix
Les obres a executar no repercuteixen significativament en les despeses i ingressos
futurs donat que, fins a dia d’avui, les tasques de neteja i manteniment necessàries ja
s’estan desenvolupant.
10.Termini d’execució del contractex
El termini d’execució del contracte que és de 6 mesos des de l’endemà de la formalització
del contracte.
11.Elecció del procediment de licitacióxi
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat per raó de
la quantia de conformitat amb l’article 159.1.a) de la LCSP.
12.Selecció d’empreses: Documents habilitantsxii
S’aplicaran els previstos en l’article 11 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
13.Selecció d’empreses: Concreció dels requisits de solvènciaxiii
13.a) Requisits de solvència econòmica i financera


24/09/2021



13.b) Requisits de solvència tècnica i/o professional per a contractes d’obra
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 250.000,00 € per les obres d’urbanització i de 250.000,00 € 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



Signatura 1 de 1

Pòlissa d’assegurança per riscos professionals (RC), vigent, amb un import de
cobertura igual o superior a 500.000,00 euros.
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 800.000,00 euros anuals.
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Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en
l’empresa, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, especialment els
responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius
corresponents. En aquesta declaració ha de constar com a mínim:



Nombre de tècnics: 1
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable o responsables de les obres. Concretament:



El responsable de les obres haurà de tenir la titulació d’arquitecte tècnic o enginyer
d’obra civil amb 5 anys d’experiènciaxiv.
13.e) Classificació empresarial obligatòriaxv
Grup

Subgrup

Categoria

G

6

2

E

7

2

14.Subcontractacióxvi
El percentatge màxim permès a subcontractar és 100%
15.Selecció d’ofertes: criteris de valoració (oferta econòmicament més
avantatjosa relació qualitatxvii/preu)xviii
15.1.

Criteris objectius de valoració automàtica o mitjançant fórmula matemàtica
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15.1.a) Preu: 70 punts.
Fórmula a aplicar:
Es valorarà el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació IVA exclòs,
de conformitat amb la fórmula polinòmica següent:

Vi= Puntuació atorgada al licitador
Bi= Percentatge de baixa ofert pel licitador
Max(Bs,Bmax)= El valor màxim d’entre els dos indicats
Bs= Percentatge de baixa significatiu, fixat en un 5%
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En què:
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Bmax= Percentatge de baixa més alt ofert pels licitadors
Vmax= Puntuació màxima a atorgar pel criteri preu
15.1 b) Millora del termini: 8 punts
Reducció del termini d’execució de les obres previst en projecte (6 mesos).
Es valorarà un punt per reducció de setmana.
15.1 c) Aportació econòmica per a la difusió de les obres (publicitat, senyalització
informativa d’afectacions al trànsit) a raó de 1 punt/500€: 5 punts
15.1 d) Personal destinat a l’obra per informació/acompanyament/ajuda a la ciutadania:
5 punts (criteri de valoració objectiva automàtica)
Es valorarà el compromís de l’empresa de destinar a una persona a condicionar els
accessos dels immobles i comerços dels veïns afectats, a acompanyar als consumidors
amb mobilitat reduïda al comerços, els veïns amb mobilitat reduïda als seus habitatges o
informar a la ciutadania sobre l’obra, sense cost afegit per a l’Ajuntament.
15.1 e) Millores: 12 punts
Es valorarà l’assumpció de l’execució de millores, de conformitat a la taula següent:

18.041,94 €
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1. SUBSTITUCIÓ MODEL JARDINERES (10 punts)
Subministrament i col·locació de
jardinera rodona d'acer corten, de
100 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària, amb potes ´´L´´
60x60x8 mm i
1.288,71 €
PROJECTE reforços interiors, de la casa
14 Ut
(IVA Inclòs)
Planxisteria Industrial Recam Làser
o similar. Inclou part proporcional
de terra vegetal i arbre (taronger),
totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres
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MILLORA

Subministrament i col·locació de
jardinera cilíndrica (model Casc
Antic) construïda amb xapa d'acer
corten corba, de 100 cm de
diàmetre, 100 cm d'alçària i 10 mm
de gruix. Acabat en acer corten.
Inclou:
*part proporcional de terra vegetal
i arbre (tipus taronger o
equivalent), tractament complert
de corten a les cares exteriors,
accelerat del acabat òxid del
1.619,22 €
14 Ut
corten, parada d'oxidació corten i
(IVA Inclòs)
aplicació del vernís protector.
Inclou suplement d'hidrojardineria
amb aïllament tèrmic interior per
evitar l'evaporació de l'aigua amb
temperatures altes. Formació de
calaix inferior per acumulació i
retenció d'aigua construïda amb
xapa perforada d'acer inoxidable,
malla antiherbes i tub per absorció
de l'aigua del dipòsit. Tub lateral
per omplir la jardinera i orifici de
desaigua per control de reposició

22.669,08 €
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2. SUBMINISTREMENT I PLANTACIÓ VEGETACIÓ (2 punts)
PROJECTE No previst
Subministrament i plantació de
planta colgant i flor al peu de les
jardineres tipus Lobularia
3€
MILLORA Maritima, rosmaninus postratus,
140 Ut
(IVA Inclòs)
ajania pacifica, i/o geranis
rozanne. Maceta de diàmetre 13
cm. 10 unitats per jardinera.

0,00 €

420,00 €

16.Clàusules d’innovació tecnològica, mediambiental o socialxix


L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en
particular:
a) Quan les prestacions que s’han de desenvolupar estiguin subjectes a
ordenança laboral o conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les
disposicions de l’ordenança laboral i conveni laboral corresponent.
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Proposta per defecte en fase d’execució de contracte:
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b) L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat i higiene en el treball que
siguin obligatòries o necessàries per tal de prevenir de manera rigorosa els
riscos que poden afectar la vida, integritat i salut dels treballadors i
treballadores.
Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos
laborals establertes per la normativa vigent i també ha d’acreditar el
compliment de les obligacions següents:
- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva
corresponent a l'activitat contractada.
- La formació i informació en matèria preventiva a les persones
treballadores que emprarà en l'execució del contracte.
- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que,
si escau, siguin necessaris.
c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2% de
treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives previstes
legalment.
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d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a
l'administració contractant.


L’empresa contractista ha de vetllar perquè, en l’execució del contracte, tots els
productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes
internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals,
fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar
l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.



L’empresa contractista està obligada a posar en coneixement de l’òrgan de
contractació les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del
contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social.
17.Supòsits de modificació del contractexx

No es preveu cap modificació del contracte tret d’aquelles incloses a l’article 205 de la
LCSP.
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