Secció Via Pública i Medi ambient
Núm. Exp.: 2021/795
Previ de necessitats
INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE OBRES DE DIFERENTS
ACTUACIONS EN VIA PÚBLICA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I MOBILITAT EN
EL MUNICIPI DE CASTELLDEFELS

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT.
- Necessitat i idoneïtat de la contractació
Amb data 14/01/2021 la JGL aprova el projecte executiu per a les obres de “DIFERENTS
ACTUACIONS EN VIA PÚBLICA PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I MOBILITAT EN EL
MUNICIPI DE CASTELLDEFELS ”, objecte d’aquesta licitació.
Aquestes obres, tenen la finalitat d’adaptar diversos espais públics a les noves necessitats del
municipi. Els principals accessos a diverses escoles, requereixen d’espais d’espera més amplis per
als pares a les hores d’entrada i sortida dels infants, com millorar també la seguretat amb
baranes i elements que evitin la sortida directa dels infants a les zones de circulació de vehicles.
També s’aprofita aquest projecte per millorar una zona d’estada de diverses línies de BUS que
circulen pel municipi i que s’agrupen a la zona de carrer Mèxic.

- Existència de crèdit i valor estimat
La despesa corresponent a aquesta contractació per a l’any 2021 anirà amb càrrec a l’ aplicació
pressupostària 31/9200/61900 projecte INV_APT_0225 per un import de 179.101,13 euros.
El valor estimat (VE) del contracte és de 162.818,46 euros, sense incloure IVA, i tenint en compte
les eventuals pròrrogues i modificacions del contracte.

- Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
- Responsable del seguiment del contracte: Jordi Serret Martínez, Cap de la U.I. d’Espai Públic.
- Regidora del qual depèn: Regidor-delegat Seguretat i Mobilitat Via Pública. Jordi Planell Solina
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