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INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS
Identificació:

Informe relatiu al “Projecte executiu de Centre d’atenció diürna al
municipi de Vidreres.

ANTECEDENTS
1er. Que, el 26 de novembre de 2018, el despatx d’arquitectes ALBERT
VITALLER arquitectura SLP, va presentar el “Projecte Bàsic Centre d’atenció
diürna i durs unitats de convivència per a la gent gran al municipi de Vidreres ”.;
en compliment del redacció del projecte bàsic d’un centre d’atenció diürna i de
dues unitats de convivència per a la gent gran al municipi de Vidreres, i el servei
de redacció del projecte executiu d’un centre d’atenció diürn a Vidreres.

2on. Que, el 19 de desembre de 2018, el despatx d’arquitectes ALBERT
VITALLER arquitectura SLP, va presentar “Projecte Executiu de Centre d’atenció
diürna al municipi de Vidreres”.

3er. Aquest projecte executiu va ser aprovat i contemplava contemplava l’execució
de les obres en tres fases, corresponents a les tres fases següents, Fase Enderroc,
Fase 1A i fase 1B
.
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3er. En data juliol de 2019 es van contractar i executar les obres corresponents a la
primera fase d’Enderroc.

INFORME
1er. Que en el seu moment per un tema de seguretat va executar la fase d’enderroc
de l’edifici existent, que actualment no s’han executat les altres dues fases
previstes, actualment l’Ajuntament està en condicions de abordà de cop les altres
dues fases pendents en que s’havia previst l’execució de l’edifici centre de dia.
2on. Un cop decidit que es volen realitzar la totalitat de les obres pendents es
considera que l’execució conjunta de les dues fases en un sòl projecte s’ajusta a lo
previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre
3er. En aplicació de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, es proposa que a
nivell contractual es liciti la seva execució mitjançant el procediment de contractació
per lots.
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4art. El pressupost complert de les tres fases era :

Tenia un pressupost per contracta de 1.099.940,52 € dels que es va executar la
fase d’enderroc tenia un pressupost per contracta de de 121.349,83 €
El pressupost restant seria 978.590,69 €.
5è.En l’execució de la fase d’enderroc s’executaren dues partides corresponents a
enderrocs de fonaments amb un pressupost d’execució per contracta de 1.834,77 €;
per tant el pressupost de les obres que falten per executar és la diferència entre els
dos valors anteriors i per tant el pressupost d’execució per contracta ascendeix a la
quantitat de NOU-CENTS SETANTA-SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS. ( 976.755,92 € ).
Aquest pressupost ha estat fraccionat en els corresponents lots.
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Es el que tinc bé a informar a Vidreres el 28 de juliol de 2021. Signat i datat
digitalment.

