INFORME OFICINA TÈCNICA
ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
Assumpte:

Informe justificatiu de necessitat del contracte menor per a la
contractació de les obres de reurbanització del carrer de Lluis de
Requesens.

Data: 21 de setembre de 2020.
nt del que disposa l’art. 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
En compliment
contractes del sector públic (LCSP), s’emet el següent informe justificatiu de la
necessitat de contractar, mitjançant el procediment de contracte menor, les obres de
urbanització del carrer de Lluis de Requesens.
Requesens
Característiques del contracte:
contracte
Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte:
Obres de reurbanització del carrer de Lluis de Requesens
Procediment
ocediment de contractació: contracte menor
Codi CPV:

Tipus de tramitació: ordinària

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers.
carrers

Valor estimat del contracte:
e: 32.712,22 €

IVA: 6.870,41 €

Criteri d’adjudicació: millor relació qualitat-preu
qualitat
Durada: un mes
Necessitats a satisfer:
Vist que l’ajuntament
’ajuntament té competència sobre la matèria objecte del contracte que es
pretén subscriure, d’acord amb l’art. 25.2 lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases del règim local (LRBRL), l’art. 66.3 lletra d) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
règi
local de Catalunya (TRLMRLC).
(TRLMRLC)
Atès que, per tal de donar compliment a les esmentades competències, resulta
necessari contractar les
es obres de reurbanització del carrer de Lluis de Requesens,
Requesens
que, entre d’altres, respon a les següents feines:
Es retiraran els jocs infantils, la font, els bancs i la tanca de
de fusta i s’enderrocarà el
muret de blocs del lateral.
Es retirà el sauló de la zona de jocs, s’enderrocarà la vorada i la vorera junt a la zona
de joc.
Per desplaçar la línia d’embornals, s’enderrocarà també una franja d’aglomerat,
s’excavarà una rasa on
n es farà una base de formigó per assentar-hi
assentar hi la nova rigola de
la línea d’embornals.
La franja entre el mur de contenció i la rigola de la línia d’embornals, es rebaixarà per
regularitzar amb una capa base de tot-u
tot u de 15cmts de gruix, prèviament s’haurà fet
f un
repàs i piconatge del fons d’excavació.
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Tota la calçada (des de la vorera de l’edifici fins al mur de contenció, es pavimentarà
amb una nova capa de rodadura. Prèviament es farà un fressat d’una franja junt a la
vorera de l’edifici i s’aplicarà un reg.
r
Els embornals es desplaçaran per situar-los
situar los sobre la nova rigola del mig. S’aprofitarà
la connexió existent.
Amb la intervenció s’aprofitarà per adaptar els passos de vianants de les cantonades
de l’entrada del carrer de forma que siguin de tipus deprimit
deprimit i que disposin dels
paviments tàctils. Les tasques consistiren en fer la demolició de la vorada, el panot de
tota la cantonada i una franja de solera. Es col·locarà la vorada enfonsada a cota de
calçada, es reposarà la base de formigó i es pavimentarà
pavimentarà amb panot de 4 cm de gruix.
Junt a la vorada es farà una franja de 60 cmts d’amplada amb panot de botons i una
franja de panot ratllat de 80 cms d’amplada.
Al peu de les escales es col·locarà una franja de 1,20 m de panot ratllat per indicar
l’existència d’una escala.
Es farà el marcatge de places d’aparcament i altres marques vials amb pintura acrílica,
els passos de vianants es pintaran amb pintura antilliscant. S’instal·larà la
senyalització vertical corresponent.
L’objectiu és donar més amplada a la calçada per permetre la doble circulació i al
mateix temps conservar espai per aparcament de vehicles. Per aconseguir-ho,
aconseguir
s’elimina la franja de vial ocupada per la zona de sauló i es
es desplaça la línia
d’embornals. La superfície d’actuació és de 550,00 m2.
Atès que l’objecte i el contingut dels treballs derivats de la contractació que es proposa
subscriure són adients per satisfer aquestes necessitats.
Vist que l’ajuntament
’ajuntament en cap cas està alterant l’objecte del contracte amb la finalitat
finalita
d’aplicar els
ls llindars quantitatius de l’art. 118 i així evitar les regles generals de la
contractació, doncs es tracta de fer front a la necessitat concreta de reurbanització
del carrer de Lluis de Requesens,
Requesens, essent el valor estimat del contracte inferior a
40.000€
€ i amb un termini d’execució inferior a 1 any.
Atès que, per tot allò exposat, ens trobem davant d’una necessitat
necessitat que es pot tramitar
a través del procediment de contracte menor, en tant que el seu valor estimat
ascendeix
ndeix a la quantitat de 32.712,22 € IVA exclòs, i té prevista una durada inferior a
1 any, considerant que l’actuació que es pretén contractar és l’adequada al fi
perseguit.
Assabentat,

Joan Llunell i Oliver
Cap d’Oficina
ficina Tècnica i Obres Públiques

Ramon Sánchez Gil
Regidor d’Obres i llicències.
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