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DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C176-2022-5549. Aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’arranjament dels
paviments de diversos carrers de Premià de Mar.
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Núria Targarona Bonàs
Rafael Navarro Álvarez

El 29 de juny de 2022 s’aprovà, per acord de la Junta de Govern Local, la documentació tècnica
que ha de regir la licitació de les obres d’arranjament dels paviments de diversos carrers de
Premià de Mar.
L’alcalde per Decret número 2022/1312 de 19 de juliol de 2022, acorda la iniciació de
l’expedient de contractació de l’esmentat contracte.
Es sol·licita reserva de crèdit suficient i adequat per dur a terme la contractació de l’esmentat
contracte, documents expedits per l’Interventor el dia 25 de juliol de 2022.
Fonaments de Dret
Es licita un contracte d’obres, que té caràcter administratiu de conformitat amb la previsió de
l’article 25 de la LCSP. El contracte es regeix per aquest plec de clàusules, per la documentació
tècnica aprovada en data i el plec de clàusules administratives generals, les clàusules dels quals
es consideren part integrant del contracte. A més de la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment.
d) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores.
e) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
j) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya
k) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses licitadores de
la Generalitat de Catalunya.
l) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
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De conformitat amb l’article 35.1.d) de la LCSP, en tant en quan aquest PCAP formarà part del
contracte, les normes sobre protecció de dades de caràcter personal aplicables a aquest contracte
són:
a) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
b) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
c) Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (en allò que no contradigui les dues normes anteriors).
d) Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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m) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
n) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
o) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
p) Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre (d’ara endavant RLOPD).
q) Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general de defensa dels consumidors i usuaris.
r) Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, desplegada pel Reial
decret 55/2017, de 3 de febrer.

La resta de normes de Dret administratiu i, mancant aquestes, del Dret privat.
La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que,
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.
El valor estimat del contracte, entès com a despesa màxima estimada, és de 125.204,79 € (cent
vint-i-cinc mil dos-cents quatre euros amb setanta-nou cèntims) IVA exclòs.
De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP s’ha calculat el valor estimat del
contracte (VEC) de la forma següent:
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Concepte
Base imposable
Pressupost base de licitació
125.204,79 €
Pròrrogues del contracte
€
Supòsits de modificació previstos €
en el PCAP
Prestacions addicionals (article €
168.e de la LCSP)
Total
125.204,79 €
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El pressupost base de licitació és el següent:
Base Imposable
125.204,79 €

IVA
26.293,01 €

Total
151.497,80 €

Hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa en la aplicació pressupostaria, i
s’incorporarà el certificat de reserva de crèdit expedit per l’Interventor a aquests efectes.

Costos directes (Salarials / Seguretat Social /
vestuari, EPI, vehicles, maquinària...)
Costos indirectes
Pressupost Execució Material (PEM)
Despeses Generals D'estructura (13% sobre PEM)
Benefici Industrial (6% sobre PEM)
Seguretat i Salut (1,50% sobre PEM)
Total

Núria Targarona Bonàs

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 projecte d’obres:
Categoria Professional
Oficial 1a
Manobre
Manobre especialista
Oficial 1a obra pública
Manobre obra pública

Retribució
bruta)
27,17 €
22,68 €
26,72 €
25,86 €
30,97 €

salarial

(hora

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no només el
preu del contracte, sinó també l’IVA i els demés tributs que li siguin d’aplicació segons les
disposicions de la normativa vigent. En tot cas, la quantitat corresponent a l’IVA figurarà com a
partida independent i per la comparació de l’element “preu” en les ofertes es tindrà en comte,
exclusivament, el preu sense IVA.
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98.023,01 €
5.881,38 €
103.904,39 €
13.507,57 €
6.234,26 €
1.558,57 €
125.204,79 €

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 per als anys 2017-2021
publicat al BOPB. https://bop.diba.cat/temp/03_062019000134.pdf. Aquesta indicació no
prejutja el conveni que li sigui d’aplicació.
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El pressupost base de licitació, de conformitat amb 100 de la LCSP es desglossa per costos
directes i indirectes de la manera següent:
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El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots
aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables als
contractes de serveis d’aquesta Corporació, així com despeses suplides, taxes, timbre de
col·legi, si escau, etc.
S’han complert els tràmits reglamentaris per tal d’assegurar l’existència de crèdit suficient i
adequat per al pagament dels serveis que són objecte d’aquest contracte.
El crèdit pressupostari per a fer front a la despesa és:

El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat per raó de la
quantia d’acord amb els articles 159.1 i següents de la LCSP.
Les necessitats que justifiquen aquest contracte:
L’Ajuntament és competent en matèria de manteniment de la via pública de la ciutat de
conformitat amb la legislació següent:
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1. 6001.15320.6190080 – i correspon al projecte 2022-2-6001-1 (100.000,00 €)
2. 6001.15320.6190051 – sense projecte – (51.497,80 €)

Article 25.2 apartats a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.

És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres perquè de conformitat amb la memòria
del projecte:



Cal dur a terme diverses actuacions de manteniment dels paviments d’asfalt en mal
estat, per tal de garantir la seguretat i la mobilitat tant de vianants com de tot tipus de
vehicles.
Actualment s’està fent un manteniment bàsic amb productes d’asfalt en fred mitjançant
la brigada municipal d’obres i serveis per tal de garantir la seguretat, però aquestes
actuacions tenen una durabilitat força curta i cal dur a terme actuacions més generals i
amb asfalts en calent i formigons en diversos carrers del municipi.



L’arranjament de paviments d’asfalt per garantir la seguretat i mobilitat de vianants i
vehicles rodats.
No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè:
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 ràpida i coordinada dels treballs a executar, en tant
es tracta de fressat i asfaltat de paviments asfàltics a diferents indrets del municipi i es
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Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del
projecte, són:
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imprescindible una execució coordinada del mateix per reduir al màxim les afectacions al transit
i optimitzar els recursos tècnics de l’ajuntament.
El plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres d’arranjament
dels paviments de diversos carrers de Premià de Mar, s’ajusten en el seu contingut a la LCSP.

Ara bé, tenint en compte que durant el mes d’agost no se celebraran sessions de la Junta de
Govern Local, es fa necessari avocar la competència d’acord amb el que disposen els articles 10
de la Llei 40/2015, de 10 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 9 de la Llei 25/2010 de
3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de
Catalunya.
S’ha incorporat fiscalització favorable de la interventora accidental.
Resolució
Per tant, resolc
Primer.- AVOCAR la competència delegada en Junta de Govern Local per resolució d’alcaldia
número 2020/1645 de 21 de desembre de 2020 pel que fa a l’aprovació de l’expedient de
contractació de les obres d’arranjament dels paviments de diversos carrers de Premià de Mar
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L’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és l’òrgan de contractació de conformitat
amb l’article 116 de la LCSP. Aquest és l’alcalde, de conformitat amb la disposició addicional
segona de la LCSP. Ara bé, per Decret d’Alcaldia 2020/1645 de 21 de desembre de 2020, de
delegació de competències, aquesta facultat s’ha delegat a favor de la Junta de Govern Local.

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives
particulars, per a la contractació de les obres d’arranjament dels paviments de diversos carrers
de Premià de Mar.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa per l’import màxim estimat de 151.497,80 € (cent
cinquanta-un mil quatre-cents noranta-set euros amb vuitanta cèntims) IVA inclòs, a càrrec de
les aplicacions pressupostàries:
6001.15320.6190080 – i correspon al projecte 2022-2-6001-1 (100.000,00 €)
6001.15320.6190051 – sense projecte – (51.497,80 €)

Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que se
celebri.
Document signat electrònicament
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Quart.- TRAMITAR la contractació per procediment obert simplificat, i PUBLICAR l’anunci
de licitació en el perfil del contractant per a que les empreses interessades puguin presentar les
seves proposicions en el termini de 20 dies naturals següents a l’endemà de la data publicació
del perfil del contractant.
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