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Informe tècnic sobre la insuficiència de mitjans

Antecedents i Fonaments de dret:
1- Vista la Memòria justificativa de data 3 d’octubre de 2018, on la regidoria delegada d’Obres i
Serveis ha apreciat la necessitat de disposar d’una banda d’una sala de juntes propera a les
dependències municipals i d’una altra d’espais polivalents per acollir activitats d’entitats i actes
formatius de dinamització econòmica i laboral, així com de difusió de la cultura i la natura del
municipi.
2.- Vist el projecte d’obres municipals ordinàries anomenat “Projecte de reforma de l’antic hospital
dels pobres de Tordera, de data juliol de 2018”, redactat per la senyora Sònia Adamuz Viana,
arquitecta de l'Ajuntament de Tordera, amb un pressupost de dos-cents mil euros (200.000,00 €),
amb el 21 per cent d’IVA inclòs.
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3.- Vist que en el projecte es proposa l’adequació de l’edifici de l’Antic Hospital de Pobres de Tordera
per tal d’evitar la seva degeneració i a l’ampliació del mateix annexant l’edifici contigu. A tal efecte
es proposa d’una banda la reforma dels elements malmesos i la redistribució de les estances per
adequar-les a les noves necessitats i d’una altra banda la millora de l’accessibilitat dels dos edificis.
4.- Vist que a la Brigada Municipal no es disposa de personal adequat en nombre suficient per dur a
terme l’execució de les partides d’obra que consten en el projecte i que, altrament, la Brigada
Municipal no pot sense deixar d’atendre les tasques de manteniment ordinàries que té
encomandes.
5.- Vist que en el magatzem de la Brigada Municipal no es disposa de la totalitat de materials
necessaris que es relacionen en els amidaments del projecte.
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6.- Vist que la Brigada Municipal no disposa dels mitjans tècnics i eines adequades i suficients per a
la correcta execució de les partides d’obra que es relacionen en els amidaments del projecte.
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Conclusions:
Informo favorablement sobre la insuficiència de mitjans per a l’execució les obres descrites en el
Projecte de reforma de l’antic hospital dels pobres de Tordera, de data juliol de 2018, atès que la
Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tordera no disposa de mitjans personals, tècnics ni materials
propis adequats i suficients, per la qual cosa queda justificada la insuficiència de mitjans.
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Tordera, a data de signatura electrònica
L’enginyer tècnic municipal, Francesc Molins Triadó
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