Exp. electrònic: 252/2019

Identificació de l’expedient
Memòria justificativa de la necessitat d’incoar l’expedient de contractació de
les obres de construcció del nou teatre-cinema-auditori “José A.
Valls”, d’Alcanar, emesa en virtut del que preveuen els articles 28 i 116
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
que es transposen 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, per acreditar la necessitat i idoneïtat del contracte i justificar els
aspectes exigits.
Justificació de la necessitat del contracte:
1. L'àmbit d'actuació es correspon a la parcel·la situada a l’Av. Catalunya, núm.
78, que dona façana al C/ Miquel Figueres, núm. 11, d’Alcanar.
2. Per a l’exercici pressupostari de 2019 i següent, l’Ajuntament ha previst una
partida específica per atendre les despeses de construcció de les noves
instal·lacions, amb la finalitat dotar el municipi d’Alcanar d’un auditori polivalent,
donat que l’anterior edifici ha estat recentment enderrocat.
3. En tractar-se d’unes obres ja pressupostades en l’exercici vigent, amb crèdit

adequat i suficient, cal iniciar l’expedient de contractació per a la seva licitació.
4. La necessitat de portar a terme la present contractació es justifica perquè amb
l’enderroc de l’anterior edifici, es requereix la construcció d’un nou edifici que
s’ajusti i compleixi tots els requisits establerts en l’actual normativa sobre
accessibilitat, etc., donat que l’anterior construcció no disposava dels actuals
requisits normatius.
5. Les obres a contractar són les previstes al projecte bàsic i d'execució del
Cinema-Teatre-Auditori J. A. Valls, redactat per M6 Arquitectura, d’acord amb
les especificacions tècniques recollides al plec de prescripcions tècniques de
l’expedient de contractació.
6. Es considera que el projecte bàsic i d’execució del Teatre Auditori J. A. Valls,
d’Alcanar, consta de la documentació establerta als articles 233.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de la Llei
autonòmica 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública, i legislació sectorial
adequada a les característiques de l’obra a executar.
LA REGIDORA D’URBANISME,
Alcanar, signat electrònicament al marge.
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