INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L’ADAPTACIÓ DEL CONCURS
D’IDEES PER A LES OPCIONS DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PÚBLIC A LES
CONSIDERACIONS REALITZADES DES DEL COL.LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
Expedient de licitació 2020/1022
En compliment de l’article 116 apartat 1er en relació amb l’article 28 apartat 1er, tots dos
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic –LCSP-, en els
acords que han de ser adoptats per l’òrgan de contractació haurà de constar la motivació
del contracte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen ser ateses, la
idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-les.
“116.1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la
previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo
28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.”
“28.1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que
sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto,
la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se
adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

En el mateix sentit l’article 116.4.d) al referir la necessària justificació en els termes que
són transcrits a continuació.
“La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato,
que deberá ser directa, clara y proporcional.”

L’Ajuntament de Ripollet té la necessitat de contractar el present concurs d’idees per
disposar d’avantprojectes que han de servir per a escollir la proposta que es consideri
més adient i desenvolupar-la amb posterioritat amb el corresponent projecte o projectes
executius, en atenció a la insuficiència i/o mancança segons els casos, de disponibilitat
de suficients recursos humans i materials per a la seva consecució.
Un cop publicats els plecs de condicions administratives i de prescripcions tècniques a la
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya ha realitzat una sèrie de consideracions als efectes de promoure la pública
concurrència en el procediment.
L’òrgan de contractació ha estimat oportú la seva incorporació en els plecs i, per tant,
adaptar-los amb les seves recomanacions, en substitució dels plecs aprovats inicialment
per la Junta de Govern Local en data 28 de gener de 2020.

L’objecte que s’inclou plec de condicions tècniques identificat i en la contractació redacció
són idonis i adequats per a la satisfacció de les necessitats administratives preteses
consistents


Redacció d’avantprojecte de construcció
equipaments públics i urbanització.

d’edifici

d’habitatges

públics,

És directa, clara i proporcional la relació entre l’objecte del contracte i les necessitats que
l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe.
Ripollet, en data de la signatura electrònica
L’arquitecte tècnic municipal
Oriol Bayó Padró

L’Arquitecte municipal
Jordi Fortuny Aguiló

