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Secretaria General

ELISA ALMIRALL GAYO, secretària general de l’Ajuntament de Premià de Mar
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 13 d'octubre de 2021,
adoptà el següent acord:
3.1.2. EXP. C176-2021-7062 APROVACIÓ EXPEDIENT
OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRISTÒFOL

DE

CONTRACTACIÓ

Vista la proposta presentada per la regidora delegada de Serveis Econòmics, Contractació
i Secretaria del contingut següent:
“Identificació de l’expedient

Antecedents
El 16 de setembre de 2021 s’aprovà definitivament, per acord de la Junta de Govern
Local, el projecte d’obres d’urbanització del carrer Sant Cristòfol (tram entre el carrer de
la Plaça i el carrer de la Riera de Premià.
L’alcalde per Decret número 2021/1603 de data 29 de setembre de 2021, acorda la
iniciació de l’expedient de contractació de l’esmentat contracte.

Rafael Navarro Álvarez
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14/10/2021 Alcalde

Exp. C176-2021-7062 Aprovació de l’expedient de contractació de projecte d'urbanització
del carrer Sant Cristòfol (tram entre el carrer de la Plaça i el carrer de la Riera de premià)

En la mateixa data es sol·licita reserva de crèdit suficient i adequat per dur a terme la
contractació de l’esmentat contracte, documents expedits per la interventora accidental
en data 30 de setembre de 2021.
Fonaments de Dret

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.
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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, pel
projecte d’obres aprovat el dia 16 de setembre de 2021 i el plec de clàusules
administratives generals, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
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El valor estimat del contracte és 409.392,28 € (quatre-cents nou mil tres-cents norantados euros amb vint-i-vuit cèntims) IVA exclòs. Aquest valor comprèn el termini
d’execució que és de 6 mesos sense possibilitat de pròrroga. El VEC s’ha calculat de la
manera següent:
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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.
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.

Concepte
Pressupost base de licitació
Pròrrogues
Modificació del contracte

Base imposable
409.392,28€
-

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.
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TOTAL

IVA
85.972,38 €

Total
495.364,66 €

De la quantitat anterior, correspon en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 85.972,38
€ ( vuitanta-cinc mil nou-cents setanta dos euros amb trenta-vuit cèntims):
Es tracta d’un contracte plurianual:
Any
2021
2022
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Base Imposable
409.392,28 €

Base imposable IVA desglossat Import, IVA inclòs Percentatge
96.694,22 €
20.305,78 €
117.000,00 €
23,62 %
312.698,07 €

65.666,59 €

378.364,66 €

76,38 %
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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 €

%

Despeses Generals d'estructura (13% sobre PEM)

44.723.53 €

10,93%

Benefici (6% sobre PEM)

20.641,63 €

5,04%

409.392,28 €

100,00%

Despeses indirectes

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.

Rafael Navarro Álvarez

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
bruta)
A0121000
A012H000
A012M000
A012N000
A013H000
A013M000
A0140000
A0150000

Oficial 1a
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre
Manobre especialista

21,56
22,28
22,28
21,56
19,11
19,13
17,99
18,61

Retribució salarial (hora

€
€
€
€
€
€
€
€

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 d’obres d’aquesta Corporació, així com despeses suplides,
taxes, timbre de col·legi, si escau, etc.
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Categoria professional

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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Total
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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:
6001.15320.6190077 Projecte pressupostari 2021/2/6001/5
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.
Les necessitats actuals de contractar aquest servei són:
La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte

Necessitats que motiven l’objecte del contracte
Per tal de gestionar la mobilitat del centre urbà de Premià de Mar, al voltant
1992, amb la redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
Antic de Premià de Mar, s’inicia un procés de reconversió dels carrers del nucli
espais de prioritat de vianants amb l’objectiu és crear espais d’estada i
radicalment el concepte de carrer com a espai de pas.
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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.

de l’any
del casc
antic en
trencar

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.
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.
Idoneïtat de l’objecte del contracte i tractament de les dades de caràcter
personal
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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.
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En aquests cas, l’Ajuntament no ha de cedir dades de caràcter personal al contractista.
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Insuficiència de mitjans personals
L’Ajuntament no disposa dels mitjans personals o materials suficients per prestar
directament els serveis i comprometre’s a executar les obres dins el termini establer
El plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres del
projecte d’ urbanització del carrer Sant Cristòfol, tram carrer de la Plaça i el carrer de la
Riera de Premià, s’ajusten en el seu contingut a la LCSP.
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.

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives per a
la contractació de les obres d’urbanització del carrer Sant Cristòfol (tram entre el carrer
de la Plaça i el carrer de la Riera de Premià)
Segon.- AUTORITZAR la despesa per l’import màxim estimat de 495.364,66 € (quatrecents noranta-cinc mil tres-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-sis cèntims) IVA
inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 6001.15320.6190077, projecte
2021/2/6001/5, d’acord amb el quadre de plurianualitats següent:

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 2 de 2

14/10/2021 Alcalde

Acords

Any
2021
2022

Base imposable IVA desglossat Import, IVA inclòs Percentatge
96.694,22 €
20.305,78 €
117.000,00 €
23,62 %
312.698,07 €

65.666,59 €

378.364,66 €

76,38 %

Tercer.- TRAMITAR la contractació pel 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 la
publicació de l’anunci.”

I perquè consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor alcalde,
amb la reserva de l’article 206 del ROF i RJ de les entitats locals.
Document signat electrònicament

Elisa Almirall Gayo
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La Junta de Govern Local ACORDA APROVAR, per assentiment dels membres presents, la
proposta precedent.
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