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Contractació

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C174-2019-5896. Aprovació de l’expedient de contractació de Restauració
Mosaic Romà
Antecedents
El 23 de setembre de 2019, es redacten les prescripcions tècniques que han de
regir la contractació de restauració del mosaic romà de Premià de Mar depenent de
la regidoria de Obres Públiques i Serveis Municipals de l’Ajuntament de Premià de
Mar.

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 l’Interventor el dia
4 d’octubre de 2019.
La tramitació de l’expedient és urgent, amb reducció de terminis, d’acord amb
l’article 119 LCSP, atès el finançament i la necessitat de complir amb els termini de
la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, tal i com consta al decret
d’iniciació número 2019/1256 de data 16/09/2019.

Elisa Almirall Gayo
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14/10/2019 Secretari

L’alcalde per decret de data 16 de setembre de 2019 acorda la iniciació de
l’expedient de contractació de l’esmentat contracte.

Fonaments de Dret
Es licita un contracte de serveis, 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, el plec de prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives
generals, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
A més de la normativa següent:

Miguel Angel Méndez Gil

Signatura 1 de 2

14/10/2019 Alcalde

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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El valor estimat del contracte és de 144.441,89 € (cent quaranta-quatre mil
quatre-cents quaranta-un euros amb vuitanta-nou cèntims) IVA exclòs. Aquest
valor comprèn el termini d’execució que és de 10 mesos. 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
144.441,89€
0,00 €
0,00 €

El pressupost base de licitació és de 144.441,89 € (cent quaranta-quatre mil
quatre-cents quaranta-un euros amb vuitanta-nou cèntims) IVA exclòs.

S’adjunta l’estudi de costos corresponent de data 23 de setembre de 2019.
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
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De la quantitat anterior, correspon en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit:
30.332,80 € (trenta mil tres-cents trenta-dos euros amb vuitanta cèntims).
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l’element “preu” en les ofertes es tindrà en comte, exclusivament, el preu sense
IVA.
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:
6001.33600.6290004 projecte 2017.2.6001.12 i 2019.2.6001.1

Les necessitats actuals de contractar aquest servei són:
L'any 1969 es va localitzar un mosaic romà d'uns 39 m2 a l'alçada del núm. 229 de
la Gran Via Lluís Companys de Premià de Mar. Els tècnics de l’aleshores Servei de
Belles Arts de la Diputación Provincial de Barcelona el van documentar, el van
aixecar i se'l van endur com a mesura de protecció. Aquest mosaic, que no ha estat
mai exposat al públic, ha estat dipositat tots aquests anys als magatzems del
Museu Arqueològic de Catalunya, institució amb la qual l’Ajuntament ha arribat a
un acord de cessió per a la seva exhibició en el Museu Romà de Premià de Mar.
Atès que ara estem duent a terme l’ampliació del Museu Romà amb el suport
financer de FEDER i del Pla de Barris, i també amb un suport econòmic específic de
Diputació Barcelona per a la restauració del mosaic, se'ns presenta una oportunitat
magnífica de recuperar aquest paviment, posar-lo en valor i poder mostrar-lo al
públic com a element arqueològic de gran rellevància.
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El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert per raó de la
quantia d’acord amb els articles 141 i 157, 158 LCSP.

De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del
contracte en lots perquè:
-

14/10/2019 Alcalde

Vist el plec de clàusules administratives particulars, prescripcions tècniques i
coordinació empresarial per a la contractació del restauració del mosaic romà de
Premià de Mar.
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 948/2019, de
9 de juliol de 2019, de delegació de competències, aquesta facultat s’ha delegat a
favor de la Junta de Govern Local.
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Només hi ha una actuació: la restauració de la peça mosaica sencera de 39
m2 (38,69 m2 dividit en dues parts asimètriques: mosaic A i mosaic B)
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La tramitació de la licitació, execució i justificació de les subvencions estan
sotmeses a uns terminis molts exhaustius, i per tant l’expedient de contractació
s’ha d’aprovar amb la màxima celeritat, així
s’ha de procedir a avocar la
competència d’acord amb el que estableixen els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya
S’ha incorporat fiscalització favorable de l’interventor.
Resolució
Per tant, resolc

Segon. APROVAR l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives
particulars, prescripcions tècniques per a la contractació del servei de restauració
del mosaic Romà de Premià de Mar.
Tercer. AUTORITZAR la despesa per l’import màxim estimat de 174.774,69 € (cent
setanta quatre mil set-cents setanta-quatre euros amb seixanta-nou cèntims) IVA
inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 6001.33600.6290004 projecte 2017 2
6001 12 i 2019 2 6001 1.
Quart. TRAMITAR la contractació pel Procediment obert amb caràcter d’urgència,
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 8 dies
següents a la publicació de l’anunci.
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Primer. AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant
decret d’Alcaldia número 2019/948, de data 9 de juliol, publicat al BOP de data 22
de juliol de 2019, pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació del servei
de restauració del mosaic Romà.

Cinquè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local
que se celebri.
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Document signat electrònicament
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