Obres i Edificis
Núm. Exp.: 2021/8920
Previ de necessitats
INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES DE REFORMA DE LA MASIA DE CAN GOMAR COM A
EQUIPAMENT JUVENIL

1. Necessitat i idoneïtat de la contractació
L’Ajuntament té previst iniciar la contractació de l’execució de les obres de reforma de la
masia de Can Gomar com a equipament juvenil durant els propers mesos.

L’abast d’aquesta reforma està definit en el projecte executiu d’obres redactat pels arquitectes
Fernando Tejada i Félix Basterrechea, projecte que compta amb l’aprovació tant de l’Ajuntament
de Castelldefels com de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona.
Per a l’execució d’aquestes obres, i d’acord al que estableix la Llei Orgànica de l’Edificació, és
necessari contractar els serveis tècnics de direcció facultativa de les obres, que compren els
conceptes de Direcció d’Obra, Direcció d’Execució d’Obra, Coordinació en matèria de Seguretat i
Salut i generació de la documentació del final d’obra.
En aquest cas en particular es necessari afegir la figura de responsable de control arqueològic,
atès que la realització d’aquest control en les fases de l’obra que impliquen repicats de
l’estructura és una condició imposada per part de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de
Barcelona per a l’aprovació de l’obra.
Així mateix es considera convenient la contractació de la figura de seguiment i direcció de les
instal·lacions, amb perfil d’enginyeria industrial per a que assumeixi els diferents projectes
d’instal·lacions incorporats al projecte executiu i s’encarregui de signar els certificats finals i les
legalitzacions corresponents d’aquelles instal·lacions tècniques que així ho requereixin.
L’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris 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 la reforma d’un edifici de propietat de l’Ajuntament de Castelldefels, la
competència de l’actuació és municipal.

2. Existència de crèdit
La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
INV_APT_0262 per un import de 75.000 € IVA inclòs.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523611403673723145 a la Seu electrònica
de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

3. Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
-

Responsable del contracte: Sra. Elena Casalegno Figueroa, Cap de la Unitat Intermèdia
d’Obres i Edificis Municipals.
Regidora: Sra. Eva López Giménez, Regidora delegada d’Urbanisme i Obres, Promoció
Econòmica, Foment de l'Ocupació i Turisme
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