Secció Via Pública i Medi ambient
Núm. Exp.: 2021/3070
Previ de necessitats
INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL D’OBRA CIVIL PER A LES PARELLES DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA
DEL MUNICIPI DE CASTELLDEFELS

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT.
- Necessitat i idoneïtat de la contractació
L’objectiu del contracte és el subministrament de material d’Obra Civil divers (diferents tipus de
paviments, vorades, peces per a la formació de guals, tapes i reixes, àrids...) per tal de poder dur
a terme el manteniment de la via pública, les voreres i calçades, del municipi de Castelldefels.
És necessari disposar de material d’Obra Civil per tal de proveir l’acopi municipal de material i per
interès públic, ja que, no disposar d’aquest material faria que no es poguessin resoldre les
incidències detectades al carrer, per tant, això implicaria deixar sense reparació els vials de la
ciutat.
Es pretén aconseguir la millora continua als carrers de la ciutat, fomentar el manteniment
preventiu per tal de disminuir el correctiu, i la realització de les operacions amb la màxima
eficàcia i amb materials de la millor qualitat dins d’un marc de respecte al medi ambient i
sostenibilitat.
Per a tal efecte, és del tot necessari disposar del material (diferents tipus de paviments, vorades,
peces per a la formació de guals, tapes i reixes, àrids...) per tal de que, els equips de
manteniment especialitats en treballs de manteniment d’obra civil, puguin donar una resposta
ràpida i eficaç a les necessitats de reparació de la via pública.
Cal tenir en compte que moltes d’aquestes incidències cal resoldre-les de forma immediata i
urgent ja que poden posar en risc la seguretat dels ciutadans i per tant es necessari la
disponibilitat immediata d’aquest material.

La finalitat del subministrament d’aquest tipus de material, és el compliment dels requisits
establerts en:
- El R.D. 173/2010, de 19 de febrer, Codi Tècnic de la Edificació”, en matèria d’accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat; protegint als vianants del risc de caiguda a
diferent nivell, així com també de protegir als vianants enfront als vehicles en zones que es
consideri a nivell tècnic perilloses.
- L’ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als espais públics i
urbanitzats.
- El Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523611145740547662 a la Seu electrònica
de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

- Existència de crèdit i valor estimat
La despesa estimada corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’ aplicació
pressupostària 34.1522.2219900 per un import aproximat de 88.556,74 euros anuals IVA exclòs.
Aquesta aplicació pressupostaria podrà variar al llarg de la contractació segons les necessitats.
El valor estimat aproximat del contracte serà de 407.361,02 euros IVA exclòs.

- Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
El Servei dependrà de la Secció de Via Pública de l’Ajuntament de Castelldefels, sent Sandra
Pelaez Diaz, tècnica d’Espai Públic, la tècnica a designar per al seguiment de la correcta execució
del contracte.
Regidor de Via Pública i Manteniment, Gent Gran i Esport: Fernando Cerpa Fernández

La responsable tècnica,

Signat electrònicament el
16/04/2021,14:20:51
SANDRA PELAEZ DIAZ - DNI 47619673J
(TCAT)
Ajuntament de
Castelldefels

El regidor-delegat de Vía Pública i
Manteniment, Gent Gran i Esports,

Signat electrònicament el
16/04/2021,14:21:34
Fernando Cerpa
Fernánadez
Ajuntament de
Castelldefels

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523611145740547662 a la Seu electrònica
de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

