L’òrgan de contractació de PUMSA emet la següent memòria justificativa de la
contractació
MEMÒRIA
Justificativa de la necessitat i idoneïtat de la contractació de les obres
d’enderroc del projecte d’urbanització del PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera.
Enderrocs fase 1. Finques 4.1, 4.2 i 4.5. Mataró.
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), la present memòria s’emet als
efectes de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen
cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les.
Primer.- Naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer
En data 29 de gener de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el Pla de Millora urbana
PMU 11 “Iveco-Renfe-Farinera”.
En data 13 de desembre de 2019, l’Alcalde va dictar Decret aprovant
definitivament el Projecte d’Urbanització del PMU-11 “Iveco- Renfe / Farinera”,
en el que es preveu l’enderroc de les Finques 4.1-4.2 i 4.5, incompatibles amb el
planejament del sector i localitzades a l’Avinguda del Maresme 134, 128 i 146,
Mataró. En data 16 de desembre de 2019, l’Alcalde també, va dictar Decret
d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit urbanístic indicat
Amb la finalitat d’executar les obres d’urbanització, cal iniciar el procés
d‘enderroc de les construccions existents declarades incompatibles pel
planejament que s’executa.
Segon.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte consisteix en l’execució de les obres relatives al projecte
d’urbanització del PMU-11 IVECO -RENFE/FARINERA. Enderrocs Fase 1. Finques
4.1-4.2 i 4.5, previstes en el corresponent projecte d’urbanització del PMU-11
aprovat, localitzades a l’Avinguda del Maresme 134, 128 i 146, Mataró.
La superfície construïda a enderrocar és de 2.053,02 m² de sostre,
construït de 12.122,79 m3.

i un volum

També forma part de l’objecte del contracte, inclòs dins el pressupost de licitació:




La neteja de mobiliari existent, triatge i trasllat a abocador.
Desmuntatge, retirada i trasllat a abocador especialitzat, de cobertes (1.844 m2) i
demés elements de fibrociment (350,07 m de canonades) .
Desconnexió d’escomeses de serveis i desplaçaments al seu cas dels adossats a
façana, segons indicacions de les companyies subministradores.
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La col·locació d’un tancament de xarxa de simple torsió de 2 m. d’alçada, a tot el
solar enderrocat, en contacte o no a la via pública, per evitar l’accés al recinte.
Els treballs d’arranjament dels conductes d’evacuació de sanejament pluvials i
residuals per tal de cegar les escomeses a la xarxa general.

Tercer.- Termini d’execució del contracte
La durada del contracte per cobrir les necessitats a satisfer es fixa en 2 mesos.
Quart.- Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte
Mitjançant el present contracte es satisfaran les necessitats que s’especifiquen
en el punt primer de la present memòria, d’acord amb la justificació tècnica que
s’adjunta a la present memòria.
Es considera que mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa,
clara i proporcional les necessitats establertes al punt primer de la present
memòria.
Cinquè.- Justificació
contracte

del

procediment

utilitzat

per

l’adjudicació

del

El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat, de
conformitat amb el que s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació
dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regeixin la corresponent licitació.
Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la
contractació de les obres referides, i a tal efecte, correspon iniciar el present
expedient de contractació.
Mataró, a data de la signatura electrònica.

Juan Carlos Jerez Antequera
President del Consell d’administració
En representació de l’Òrgan de contractació
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