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INFORME DE NECESSITAT
Joaquim Batista Pujol, enginyer industrial de la Regidoria de Serveis i Medi Ambient, en relació a
la naturalesa de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant la contractació de serveis
tècnics per a la redacció de 3 projectes executiu d’obres, emeto el present informe:

1. ANTECEDENTS
Actualment el departament de Serveis i Medi Ambient no disposa de mitjans humans suficients
per poder realitzar tots els projectes executius que s’han d’elaborar. La necessitat que es pretén
cobrir mitjançant la contractació de serveis tècnics per a la redacció dels projectes executius de
les següents obres:
-

Reconstrucció passarel·la riera d’Alforja a l’alçada del carrer Rosa Sensat. (Projecte
prioritari i primer en entregar la seva redacció)

-

Construcció muret posterior ajuntament, entre la rampa d’accés a l’aparcament soterrat
i l’aparcament exterior.

-

Demolició del dipòsit elevat d’aigua potable existent al magatzem municipal de la
Parellada.

És l’estudi, descripció i valoració dels treballs a realitzar per a l’execució de les obres descrites.
Per coneixement, l’elaboració d’aquest encàrrec suposa un 4% del pressupost de l’execució dels
projectes, per aquets motiu es tracta d’un contracte menor. Així mateix, es determina que
l’encàrrec per a la redacció dels tres projectes determinats s’ha d’efectuar en un termini màxim
de cinquanta dies, des de la formalització de l’adjudicació, i es donarà prioritat a la redacció del
projecte 1: Reconstrucció passarel·la riera d’Alforja a l’alçada del carrer Rosa Sensat.
2. CONCLUSIONS
Per tot l’expressat, es considera degudament justificada l’adequació a les necessitats que es
pretenen cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix.
S’adjunta el plec de prescripcions tècniques.
Es determina la partida pressupostària: 50 15002 22706 Serveis, Medi Ambient i Platges. CPS
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