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Previ de necessitats

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE OBRES DE ADEQUACIÓ
DELS LOCALS MUNICIPALS SITUATS ALS CARRERS DR. TRUETA I SANTIAGO RUSSIÑOL

- Necessitat i idoneïtat de la contractació
L’Ajuntament de Castelldefels va adquirir en propietat un conjunt de 5 locals ubicats als carrers
Santiago Rusiñol 13-19; Doctor Trueta 38 (Locals A, B i C) i al carrer Dr Trueta nº 36 (Local G i I)
amb les següents superfícies:






Local A: 130 m2
Local B: 130 m2
Local C: 127 m2
Local G: 83 m2
Local I: 194 m2 + 188 m2 soterrani

Aquesta adquisició s’emmarca dins del procés de redistribució dels espais de treball municipal
d’acord amb les necessitats d’espai detectades en l’estudi encarregat a l’empresa Torras i
associades.
Actualment els locals es troben completament buits, pel que es va encarregar la redacció d’un
projecte executiu que dissenyés, calculés i definís amb precisió les obres a realitzar i els
elements a instal·lar.
El projecte redactat contempla l’adequació dels cinc locals, quatre que s’ajunten en un de sol i
l’altra que queda dividit en dos, per destinar-los a ús de Dependències Municipals.
En concret, les actuacions que es duran a terme seran les següents:
- Retirada d’elements de l’anterior activitat que resten al local, enderroc d’envans,
picat de graó a l’accés, retirada d’elements d’instal·lació,... per tal de deixat el local
net i llest per a l’adequació objecte del contracte.
- Compartimentació segons proposta de dimensionat de superfícies útils d’ús dels
espais.
- Tancament del local amb els accessos apropiats per a un local amb ús d’oficina.
- Dotar de les instal·lacions necessàries per al seu funcionament.
- Dotar d’acabats i de mobiliari específic els locals.
Les referides actuacions no comporten actuacions sobre l’estructura actual de l’edifici i el seu
perímetre, ja sigui mitgeres, coberta, forjats ó façana, pel que els treballs se centraran
fonamentalment en l’interior dels locals.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris, ni tècnics ni d’habilitació legal, per realitzar el
conjunt dels treballs que conformen l’objecte del contracte, motiu pel qual és necessari
procedir a la seva externalització.
Al tractar-se de l’adequació d’uns locals de propietat de l’Ajuntament de Castelldefels, la
competència de l’actuació és municipal.
La contractació d’aquestes obres s’ha de condicionar a l’aprovació definitiva del corresponent
projecte per part de l’Ajuntament de Castelldefels.
- Valor estimat orientatiu
El valor estimat del contracte aproximat serà de 661.157,00 euros.
La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
31/9200/6200/AREA23, projecte INV_APT_0255 per un import de 800.000,00€ IVA inclòs.
- Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
Responsable del contracte: Sra. Mª Àngels Villar i Marín, arquitecta de la Secció d’Obres i
Edificis Municipals.
Regidora: Sra. Eva López Giménez, Regidora-delegada d'Urbanisme i Obres, Via Pública i
Manteniment, Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Turisme.
- Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:
SI
NO
- Projecte finançat amb fons REACT-EU:
SI
NO
Càrrec:

El contingut d’aquest informe és únicament per incoar l’expedient i publicar al Perfil del Contractant
l’alerta de futura de licitació i, per tant, les dades poden variar respecte a l’informe tècnic previ a
l’elaboració del plec de clàusules administratives particulars.

