INFORME JU
USTIFICATIU DE NECESSITAT DE CON
NTRACTACIÓ
Ó
SER
RVEI / UNITAT
T: Servei Projjectes d’Infraestructura i C
Coordinació de
d projectes - Unitat Projeectes d’Infrae
estructura.

TIPU
US:

OBRES

DATA
A: 26/11/202 0

POD
DER ADJUDIC
CADOR: FERR
ROCARRIL METROPOLIT
M
TÀ DE BARCE
ELONA, S.A.

cripció de l’o
obra
Desc

EX
XECUCIÓ DE
EL PROJECT
TE DE CONS
SOLIDACIÓ ESTRUCTU
URAL DEL FORJAT INTE
ERMIG A LA
A SUBCENTR
RAL
DE
E P. ESPANY
YA L1. El pro
ojecte contem
mpla el tracta
ament de les
s patologies del
d forjat inteermig de la subcentral, i el
e
refo
orç d’aquestt per dotar-lo de capacitat portant, tra
actament de filtracions
f
i protecció
p
al fooc de les esttructures
me
etàl·liques exxistents.

Desc
cripció de la necessitat -A
Art. 28

Acttualment el fforjat es troba
a estintolat de
d forma provvisional, ja que
q al tractar-se d’un forjaat de peces ceràmiques,
c
am
mb els nervis deteriorats, no es pot ga
arantir la seva
a capacitat portant.
p
Justtificació Insufficiència de Medis
M
- Art. 116. 4.fNo aplica

ssupost Base
e de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Incllòs)
Pres

El Pressupost Base Liquida
ació (PBL) és:
é 53.969,07 € IVA inclòs
s.
Lots
s

SI

NO X

-Art 99.3-

L’e
execució per lo
ots no seria ad
dient donat qu
ue es tracta d’ una única tipo
ologia de treba
alls, amb un trractament con
ntinu i en un
ma
ateix espai. Pe
er tant, per la natura
n
de l’objjecte del contrracte, la divisió en lots no afavoreix l’execcució de les obres
o
des del
punt de vista tèccnic.
Perío
ode d’Execuc
ció
El termini previst per l’execuciió de les obres
s es de 2 messos.

Conclusió:
Se sol·licita
s
la co
ontractació de
e l'obra , per a un termini d'execució de
d 2 mesos i amb
a
un valorr estimat del contracte
c
(VE
EC)
de 44.602,54 €

Joa
aquin Plaja i Martí
M
Dire
ector Servei Projectes d’Infraestructuura i Coordina
ació de Proje
ectes

