Ajuntament de La Pobla de Mafumet
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
MITJANS PER LA :
REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA i COORDINACIÓ DE
SEGURETAT i SALUT CORRESPONENT A LES ACTUACIONS DE:
URBANITZACIÓ DE LA PRELLONGACIÓ DE LA RAMBLA JAUME I entre el carrer
Major i el carrer Sant Joan.
L´arquitecte municipal de La Pobla de Mafumet, Joan Manuel Muñesa Torrents,
informa que:
Per la REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA i
COORDINACIÓ DE SEGURETAT i SALUT CORRESPONENT A LES ACTUACIONS
DE: URBANITZACIÓ DE LA PRELLONGACIÓ DE LA RAMBLA JAUME I entre el
carrer Major i el carrer Sant Joan, són necessaris les següents feines:

Per el material el programari informàtic que tenim, als Serveis Tècnics Municipals i el
temps necessari per realitzar aquesta feina en el temps proposat , no es possible
compaginar-lo amb la feina que hi ha als Serveis de Arquitectura, Urbanisme i
Enginyeria per lo que creiem, que es necessari treure aquesta feina a licitació.
Sent feina del les persones del Serveis Tècnics que determini la Corporació Municipal,
de La Pobla de Mafumet, el seguiment d´aquesta contractació en les diferents fases i
desenvolupament.
Les feines es detallen a realitzar per la REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU,
DIRECCIÓ FACULTATIVA i COORDINACIÓ DE SEGURETAT i SALUT
CORRESPONENT A LES ACTUACIONS DE : URBANITZACIÓ DE LA
PRELLONGACIÓ DE LA RAMBLA JAUME I entre el carrer Major i el carrer Sant Joan,
es justifiquen i detallen en:
-La Memòria Justificativa.
-El Plec Tècnic.

Pressupost i honoraris.
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-Topografia.
-Geotècnia.
-Definició i valoració de les expropiacions a realitzar.
-Projectar enderrocs i direcció del mateixos.
-Càlcul de les instal·lacions afectades en l´urbanització (Aigua sanitària, sanejament,
electricitat, enllumenat, telefonia, gas...)
-Redacció del projecte executiu, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut
corresponent a totes les actuacions necessàries per l´urbanització.

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
El pressupost de la Prellongació de la Rambla Jaume I entre el carrer Major i el carrer
Sant Joan, compren els apartats 1 i 2 :
El pressupost total de l´actuació a realitzar per la PRELLONGACIÓ DE LA RAMBLA
JAUME I entre el carrer Major i el carrer Sant Joan. és de :
1-Expropiacions: 210.000 € + Despeses notarials, registrals e impostos atribuïbles.
2-Obra urbanització, enderrocs expropiacions, tancaments de finques conseqüència d
´aquestes i acondicionament de les mitgeres resultants:
536.650 + 19% Despeses generals i benefici industrial + iva = 638.613,50 € + iva.
Els honoraris generats són de:
Un total de 42.500 € + iva.
Compren la topografia, geotècnic, projecte executiu, direcció d´obra i d´execució,
coordinació de seguretat i salut.
Amb el següent detall :
Documentació
expropiacions.

Topogràfic i
geotècnic.

Projecte
executiu.

2.500 €

3.000 €

22.400 €

Direcció d
´obra i
d´execució.
10.600 €

Coordinació
de seguretat
i salut.
4.000 €

TOTAL.

42.500 €

A aquestes quantitats s´hi ha de sumar el corresponen iva.

Per les característiques de la feina REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ
FACULTATIVA i COORDINACIÓ DE SEGURETAT i SALUT CORRESPONENT A LES
ACTUACIONS DE: URBANITZACIÓ DE LA PRELLONGACIÓ DE LA RAMBLA JAUME
I entre el carrer Major i el carrer Sant Joan, crec que es necessari la contractació del
projecte per la insuficiència de recursos materials i de temps, per desenvolupar en un
temps raonable el projecte, durant la jornada laboral dels Serveis Tècnics Municipals.

Codi Validació: 5Y4GCQE7NHTCZKRKFQCKKZX6W | Verificació: https://poblamafumet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Conclusió.

