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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL
CONTRACTE D’OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT I MILLORA
DE LES INFRAESTRUCTURES DEL CARRER SANT PERE A CANET DE MAR
De conformitat amb el que disposa l’art. 28 i 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), s’elabora la present
memòria referida a la contractació de les obres de substitució del paviment i millora
de les infraestructures del carrer Sant Pere a Canet de Mar.
Necessitats que es pretenen cobrir
En la majoria dels carrers del municipi l’aigua de pluja no està canalitzada de forma
subterrània i discorre de forma superficial. Si bé, majoritàriament això no representa
un problema per disposar de les voreres on els vianants poden transitar sense mullarse, al final del carrer Sant Isidre les aigües pluvials baixen superficialment per sobre
els graons de les escales de Sant Pere i es condueixen pel carrer Sant Pere fins als
embornals situats just abans d’arribar a la riera Buscarons. En dies de pluja això
representa un obstacle i un perill per al transit normal dels vianants.
El projecte preveu la canalització de forma soterrada de les aigües pluvials en aquest
tram, eliminant els riscos i millorant l’accessibilitat de les escales i el carrer Sant Pere
fins a la plaça Indústria.
Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per a satisfer-les
Les obres a contractar queden definides pel projecte de “Substitució del paviment i
millora de les infraestructures del carrer Sant Pere” redactat pels serveis tècnics
municipals i aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 8 d’agost de
2018 (DOGC núm. 7727 de 16 d’octubre de 2018). El projecte preveu soterrar les
aigües pluvials per conduir-les fins al calaix de la Riera Buscarons, així com la millora
de la xarxa d’aigües residuals i la d’aigua potable. En quant a la nova pavimentació
es preveu tot el carrer Sant Pere amb plataforma única i diferents acabats de formigó
prefabricat i acer CORTEN d’acord amb les darreres actuacions de millora de la via
pública al centre històric del municipi de Canet de Mar.
Insuficiència de mitjans propis
Vist l’abast del projecte i els treballs d’obra a realitzar, es considera que l’actuació
sobrepassa la disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis,
conseqüentment és necessari contractar l’execució de l’obra externament.
A Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
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