Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

Exp. Núm. 170/18

MEMÒRIA - CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER LA DIRECCIÓ DE LES OBRES,
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ D’ESCALES
MECÀNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE DOS ASCENSORS I NOVA ESCALA
EN EL MERCAT DE LESSEPS.
1- Objecte del servei
Les actuacions objecte del contracte corresponen a la direcció d’obra, direcció
d’execució, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres de
substitució d’escales mecàniques per a la instal·lació de dos ascensors i una nova
escala en el mercat de Lesseps.
La direcció s’haurà de fer recollint totes les normatives vigents i especialment el codi
Tècnic de la Edificació.

2- Termini
La durada del servei es preveu per a 6 mesos o fins a la finalització de les obres.
S’inclourà el servei de suport als Serveis Tècnics del IMMB per a la contractació de les
obres, l’assistència tècnica per l’anàlisi de propostes alternatives i el seguiment
especial per minimitzar les afeccions al funcionament del mercat i mediació amb els
paradistes del mercat.

3- Condicionants d’execució
En la present actuació el personal destinat al contracte serà un arquitecte tècnic
director d’execució i control de qualitat i coordinador de Seguretat i Salut. Hi ha haurà
presència complerta en la fase d’enderrocs. Es preveu que el mercat tancarà 21 dies,
durant els quals es podran realitzar els treballs d’enderroc i que generin més
molèsties.

4- Pressupost
El pressupost del present servei és:
Pressupost servei
21 % IVA
TOTAL

15.000,00 €
3.150,00 €
18.150,00 €
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5- Documents d’aquesta memòria
Els documents que s’incorporen a aquesta memòria són:
a) Memòria
b) Plec prescripcions tècniques generals.
c) Projecte en PDF.
Barcelona, 4 de maig del 2018

Joan Manuel Llopis i Malleu
Director de Serveis Tècnics
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