INFORME OFICINA TÈCNICA
ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
Assumpte:

Informe tècnic del contracte menor per el trasllat de 2 ADU ubicats
a la façana del Palau Requesens al carrer Major.

Data: 10 de juny de 2021.
Antecedents de fet
En breu, agost de 2021, està previst el inici de les obres de Rehabilitació i Recuperació
del Palau Requesens, el Palau te consideració de BCIN i el PEHPA, Pla Especial de
Patrimoni Històric i Arquitectònic, obliga a ordenar les instalꞏlacions per façana.
Les feines a realitzar consisteixen en la retirada de 2 ADU (Armari de Distribució
Urbana) i dues conversions i el seu trasllat a la vorera del davant al mateix carrer
Major. Aquests dos ADU estan adossats a la façana del carrer major del Palau
Requesens, el contracte també inclou la retirada de les instalꞏlacions grapades a
façana.
L’Ajuntament solꞏlicita a l’empresa propietària i responsable del manteniment de la
xarxa elèctrica la presentació de l’oferta econòmiques per tal d’executar l’objecte del
contracte,
E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.
L’empresa presenten la següent oferta:
E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.

24.310,78 € iva inclòs.

Amb la referència de la solꞏlicitud núm. AHOS001 0000326368.
Objecte del contracte
L’objecte del contracte son les obres necessàries per la retirada de 2 ADU (Armari de
Distribució Urbana) i dues conversions i el seu trasllat a la vorera del davant al
mateix carrer Major. Aquests dos ADU estan adossats a la façana del carrer major del
Palau Requesens, el contracte també inclou la retirada de les instalꞏlacions grapades a
façana.
Encàrrec.
La retirada de 2 ADU (Armari de Distribució Urbana) i dues conversions i el seu
trasllat a la vorera del davant implica la obertura d’una rasa entravessant el carrer
Major.
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L’oferta ha de contemplar el projecte tècnic, la coordinació de seguretat i salut les
legalitzacions necessàries i plànols “As built”.
El contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de obra en base al
que estableixen els arts. 25.1 i 13 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 24 de
febrer de 2014 (LCSP).
Documentació tècnica.
L’oferta inclou un estudi tècnic amb pressupost desglossat i plànol general de
l’intervenció, amb la referència núm. AHOS001 0000326368.
Procediment de contractació
D’acord amb els articles 118 i 131 LCSP, tenint en compte que el contracte de obra
que es pretén subscriure té un valor estimat inferior a 40.000€, el procediment per a la
seva adjudicació serà el del contracte menor, que permet adjudicar directament a
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional
necessària per fer la prestació.
El manteniment de la xarxa elèctrica de distribució de baixa tensió existent i en servei
és responsabilitat de E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Aquesta empresa és la
propietària i porta la gestió de la xarxa. Qualsevol modificació l’ha de fer ella mateixa
per raons de seguretat (manipulació), d’operativitat (descàrrega) i de servei a l’abonat
(talls puntuals).
Es tracta doncs d’unes obres que comporten treballs en exclusivitat al ser, coms s’ha
argumentat anteriorment, d’una modificació de xarxa elèctrica existent i en servei.
Tanmateix, es fa constar la inexistència de fraccionament en l’objecte del contracte
d’obres que es pretén subscriure, ja es tracta de cobrir un necessitat concreta.
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 24.310,78 € (IVA exclòs), en concepte de Trasllat
de 2 ADU ubicats a la façana del Palau Requesens al Carrer Major.
Aplicació pressupostària
Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran a càrrec de la següent aplicació
pressupostària del pressupost municipal de l’any 2021, que disposa de crèdit suficient i
adequat: 2020.4020.336101.62200 Rehabilitació Palau dels Requesens.
En relació al control pressupostari, exclusivament a efectes d’aprovació de la despesa,
es tramita reserva de crèdit pel valor estimat del contracte (24.310,78 € iva inclòs) del
pressupost de l’any 2021, amb número RC 20874.
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Forma de pagament.
La forma de pagament haurà de ser, d’acord amb l’oferta presentada i com és habitual
amb aquesta companyia, per transferència bancària al compte ES61-2100-2931-910200133488. Fent constar la referència de la solꞏlicitud núm. AHOS001 0000326368.
Caldrà aportar al correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com justificant de la
transferència realitzada.
Òrgan de contractació
D’acord amb el que estableix la disposició addicional 2a LCSP, l’òrgan de contractació
del present contracte és l’alcalde, tenint en compte que no es supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost municipal ni tampoc la quantia de 6 milions d’euros.
Per tot allò exposat, es PROPOSA:
L’adjudicació del contracte menor per Trasllat de 2 ADU ubicats a la façana del
Palau Requesens al Carrer Major, a l’empresa E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales
S.L. per un import de 24.310,78 € iva inclòs a càrrec de la partida
2020.4020.336101.62200 Rehabilitació Palau dels Requesens.

Josep Abulí i Domènech
Arquitecte – Oficina tècnica
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