INFORME OFICINA TÈCNICA
ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

Assumpte:

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

Data: 12 de maig de 2021.
En compliment del que disposa l’art. 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), s’emet el següent informe justificatiu de la necessitat de
contractar, mitjançant el procediment de contracte menor, la obra del trasllat de 2 ADU
ubicats a la façana del Palau Requesens al carrer Major.
Característiques del contracte
Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte:
Trasllat de 2 ADU ubicats a la façana del Palau Requesens al carrer Major.
Procediment de contractació: contracte menor Tipus de tramitació: ordinària
Codi CPV:
45231400-9 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica.
Valor estimat del contracte: 20.091,55 €

IVA: 4.219,23 €

Criteri d’adjudicació:
empresa responsable del manteniment de la xarxa elèctrica, treballs en
exclusivitat.
Durada: inferior a un any.

Necessitats a satisfer
Vist que l’ajuntament té competència sobre la matèria objecte del contracte que es pretén
subscriure, d’acord amb l’art. 25.2 lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases del règim local (LRBRL).
Atès que, per tal de donar compliment a les esmentades competències, resulta necessari
contractar la obra Trasllat de 2 ADU ubicats a la façana del Palau Requesens al carrer
Major que, entre d’altres, respon a les següents feines:
L’objecte del contracte és 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 instal·lacions grapades a façana.
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En breu 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 instal·lacions per façana.

Atès que l’objecte i el contingut dels treballs derivats de la contractació que es proposa
subscriure són adients per satisfer aquestes necessitats.
Vist que l’ajuntament en cap cas està alterant l’objecte del contracte amb la finalitat d’aplicar
els llindars quantitatius de l’art. 118 i així evitar les regles generals de la contractació, doncs
es tracta de fer front a la necessitat concreta del Trasllat de 2 ADU ubicats a la façana del
Palau Requesens al carrer Major, essent el valor estimat del contracte inferior a 40.000€ i
amb un termini d’execució inferior a 1 any.

Atès que, per tot allò exposat, ens trobem davant d’una necessitat que es pot tramitar a
través del procediment de contracte menor, en tant que el seu valor estimat es inferior a
40.000,00€, i té prevista una durada inferior a 1 any, considerant que l’actuació que es
pretén contractar és l’adequada al fi perseguit.

Josep Abulí i Domènech
Arquitecte – Oficina tècnica.

Assabentat,
Ramon Sánchez Gil
Regidor d’Obres i llicències.
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