Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Secció de Manteniment i Obra Pública

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR ELS SERVEIS DE
REPARACIONS PUNTUALS I URGENTS DE PAVIMENTS ASFÀLTICS A LA CIUTAT
Objecte del contracte
El contracte té per objecte els serveis de reparacions puntuals i urgents de paviments
asfàltics de les calçades de la ciutat, atès l’estat en el que actualment s’hi troben com a
conseqüència del seu deteriorament i envelliment pel pas del temps.
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de regles generals de
contractació.
CPV: Codi núm. 50230000-6: Serveis de reparació, manteniment i serveis associats
relacionats amb carreteres i altres equips.
Divisió del contracte en lots
La principal raó per la qual s’ha decidit no dividir en lots el contracte és que l’objecte
d’aquest contracte és una unitat funcional i no se’n pot preveure la seva realització
separada.
Necessitat i idoneïtat del contracte
Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se mitjançant aquest contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, es concreta en la necessitat de reparar les calçades de la ciutat.
Insuficiència de mitjans
El Secció de Manteniment i Obra Pública es veu amb la necessitat de contractar els treballs
de reparacions puntuals i urgents de paviments asfàltics de les calçades de la ciutat ja que
no disposa de recursos suficients, tant materials com personals, per dur a terme reparacions
amb asfalt en calent.
Preu
El preu màxim del contracte és de 59.995,64 €, exclòs l’IVA:
Durada inicial
Durada

Despesa

6 mesos

59.995,64 €

La quota corresponent actual de l'IVA és el 21 %.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes (95 %)
Costos indirectes (5 %)

56.995,86 €
2.999,78 €

Total

59.995,64 €
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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.
Als annexos 2 del Plec de Prescripcions Tècniques es detallen el Quadres de Preus Unitaris.

Valor estimat
El valor estimat del contracte, inclosa la durada inicial (6 mesos) és de 59.995,64 €, euros,
exclòs l’IVA.
Pressupost màxim

Eventuals pròrrogues

Eventuals increments
o modificacions

Valor estimat

59.995,64 €

-

-

59.995,64 €

Preu del contracte o contractes successius similars l’exercici precedent o durant els
dotze mesos previs
L’import dels serveis que són objecte d’aquest contracte en exercicis precedents ha estat de
42.348,79 €, inclòs l’IVA (Ref.: Exp. ECAS-00951/2020).
Finançament i consignació pressupostària
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte:
72.594,72€, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 15321 22799
el Pressupost Municipal vigent.
Durada

Despesa, IVA inclòs

6 mesos

72.594,72€

El contracte no comporta despeses que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors.
Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són els següents:
Servei
Secció de Manteniment i Obra
Pública

Oficina
comptable

Òrgan gestor

Unitat
tramitadora

LA0003834

LA0004470

LA0004470

Durada del contracte
El contracte tindrà una durada estimada de 6 mesos, comptats des de l’endemà de la
formalització del contracte i a finalitzar el 30 de novembre de 2021.
El temps de resposta màxim per atendre les actuacions està detallat al Plec de clàusules
tècniques.
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Procediment d’adjudicació
L’adjudicació d’aquest contracte es realitzarà mitjançant procediment simplificat sumari, de
conformitat amb el que estableix l’article 159.6 de la LCSP.

L’expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.
Clàusules i criteris socials i mediambientals
Els criteris socials i mediambientals es detallen en el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP).

José Manuel Arrieta Nieto
Cap de la Secció de Manteniment i Obra Pública

3

