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INFORME RELATIU A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR MITJANÇANT UN
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
EXECUTIU D’UN EDIFICI DE 24 HABITATGES I 24 PLACES D’APARCAMENT AL
PASSEIG FORTUNY, 5 A BADALONA
Donades les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei
de Creació 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de
mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de
desembre de mesures fiscals i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b).
L’execució de la part lateral de les calçades de l’Autopista C-31 que transcorre per l’àmbit de
l’ARE de Sant Crist, en una primera fase, afecta a una sèrie d’habitatges preexistents, que
actualment constitueixen la residència habitual dels seus ocupants.
El Consorci Urbanístic pel desenvolupament de les àrees estratègiques de l’Estrella i Sant
Crist del terme municipal de Badalona, com administració actuant de l’ARE de Sant Crist,
n’ha de garantir el reallotjament d’aquests afectats.
Per donar compliment a aquesta finalitat, cal dur a terme la construcció d’un edifici
d’habitatges.
L’Ajuntament de Badalona, com a soci partícip del Consorci, aportarà el solar situat al
Passeig Fortuny, número 5, confrontant amb l’àmbit de l’ARE, que permetrà la construcció de
l’edifici esmentat, del qual resultaran 24 habitatges i 24 places d’aparcaments.
El Consorci, mitjançant la formalització d’un conveni, ha encarregat a l’Incasòl la redacció del
projecte de l’edifici situat al Passeig Fortuny, número 5, de Badalona.
En compliment de l’esmentat conveni, l’Incasòl redactarà el projecte bàsic i procedirà a la
contractació dels serveis de redacció del projecte executiu, atès que les càrregues de treball
dels personal propi, actualment no permeten la realització de les tasques a contractar en la
programació desitjable.
Donat que l’Incasòl no disposa dels mitjans necessaris per efectuar aquests treballs, és
necessari procedir a la contractació dels serveis de redacció del projecte executiu de l’edifici
de 24 habitatges i 24 places d’aparcament al passeig Fortuny, número 5 a Badalona, que
inclou el desenvolupament de les següents tasques:
 Projecte d’instal·lació d’aprofitament d’energia solar tèrmica o d’energia renovable
alternativa.
 Render de la proposta arquitectònica.
 Justificació dels objectius ambientals requerits per l’Institut Català del Sòl.
 Revisió i supervisió de la concordança de les solucions constructives previstes al projecte i
les especificacions a la certificació energètica en fase de redacció de projecte que
aportarà l’INCASÒL.
 Revisió i incorporació al projecte de l’estudi de gestió de residus que aportarà l’INCASÒL.
 Revisió i incorporació al projecte del pressupost, l’amidament i el plec de condicions que
aportarà l’INCASÒL.

 Revisió i incorporació al projecte dels projectes de la infraestructura comú de
telecomunicacions i de la legalització de l’aparcament que aportarà l’INCASÒL.
 Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència de legalització de
l’activitat de l’aparcament.
L’import aproximat dels honoraris a contractar és de 58.547,44 € (+ 21% d’IVA) i es preveu
una durada de 6 mesos.
Tenint en compte l’import previst dels honoraris a contractar i la durada estimada de les
tasques, el concurs es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat.
Respecte la tramitació en lots l’Institut Català del Sòl i tal i com es preveu a l’article 99.3.b
tècnicament es considera més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots
l’objecte del contracte que es proposa.
La Llei 12/2017 de l’arquitectura té per objecte el foment i l’impuls de la qualitat
arquitectònica, essent llur valors la idoneïtat i la qualitat tècnica de les construccions per
acollir els usos previstos, la millora de la qualitat de vida de les persones, la contribució a la
cohesió social, l’adequació a l’entorn, la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social i la
bellesa i l’interès artístic. Donat que les accions que garanteixen l’assoliment d’aquests
objectius queden definides en aquest cas, al projecte bàsic i, que el projecte executiu i els
altres projectes annexes es limiten a desenvolupar i detallar tècnicament aquests aspectes
sense alterar el seu contingut, l’esmentada llei no és d’aplicació en el present contracte.
Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut de l’informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat
d’aquest contracte així com l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen
els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert d’acord amb
el contingut de la Llei esmentada.
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