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INFORME DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ SOBRE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA,
JUSTIFICANT L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES DEL PROJECTE “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES”.
S’emet aquest informe previ, de conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, informo:
Primer.- Existeix la necessitat per part d’aquest Ajuntament de procedir a la licitació del contracte d’obres del
projecte “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES”, donada la pràctica
inexistència de nínxols buits (actualment només 3), tenint en compte el progressiu envelliment de la població de
l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles: cada any es produeixen a Sant Pere de Riudebitlles entre 20 i 25
defuncions. A més, cada vegada és més estesa l'opció d'incinerar els cossos, per la qual cosa es fa necessària oferir
columbaris per poder guardar aquestes cendres. Amb la primera fase de les obres, s'oferiran 30 nous nínxols i 46
columbaris i serviran per atendre les necessitats del municipi almenys durant 5 anys. En anys successius es podrà
executar la segona fase d'ampliació, que donarà solució a aquesta necessitat durant molts anys.
Segon.- Tenint en compte les característiques de la necessitat expressada en el punt anterior, es considera
especialment idoni i eficient la tramitació d’un procediment obert simplificat previst als apartats 1 a 5 de l’article 159
de la LCSP, amb varis criteris d'adjudicació, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
Sant Pere de Riudebitlles, 27 de març de 2019
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