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ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

Memòria justificativa del contracte
Núm. d'expedient
Objecte

8004330008-2018-0002751
Execució de les obres de reforma de la nau de Tortosa

1. De conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), s’ha promogut l’inici de
l’expedient per a la contractació de les obres de reforma de la nau de Tortosa
consistents en construir un nou accés des del carrer i renovar la instal·lació
elèctrica, mitjançant la fitxa de proposta que s’ha formalitzat a la plataforma econtracta.
2. S’ha incorporat també el plec de prescripcions tècniques particulars que han de
regir el contracte.
3. De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes
d’idoneïtat que justifiquen la contractació són:
-
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-

-

El Servei d'Assistència al Territori (SAT) disposa d’una nau per a la
conservació de les carreteres de les Terres de l’Ebre al municipi de
Tortosa.
Actualment la nau precisa de dues actuacions per millorar la seva
funcionalitat:
- Canviar el punt d’accés de vehicles i vianants atès que l’accés
actual es fa a través d’una propietat veïna aliena.
- La instal·lació elèctrica actual d’enllumenat i de potència
requereix d’una total renovació.
Per tal de dur-les a terme des de la unitat d’Enginyeria Municipal del
SAM s’han redactat els següents projectes:
- Nou accés a la nau del parc de Tortosa del SAT (exp.
8004330008-2016-0007234): s’ha projectat una nova entrada
des del carrer, tan per a vehicles com per vianants i al mateix
temps s’implantarà un aparcament pels empleats.
- Legalització de la instal·lació elèctrica del magatzem de
senyalització del SAT a Tortosa (exp. 8004330008-20160002995): per una banda la nova escomesa es planteja des del
carrer, i per altra la il·luminació es passa a LED amb la
consegüent disminució de potència a contractar; tots els circuits
d’enllumenat i de potència s’executaran de nou.

4. El pressupost base de licitació s’ha elaborat a partir dels pressupostos que
figuren en ambdós projectes, que han estat calculats dividint en capítols i
subcapítols i partides d’obra amb els seus preus descompostos.
5. L’import calculat de les prestacions objecte del contracte és de 130.672,07
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6. De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aquest contracte no està
subjecte al principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Tarragona, desembre de 2018

Vicenç Veses Ibáñez
Director tècnic d’Enginyeria
mno
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euros, IVA inclòs. Hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa en
les aplicacions pressupostàries 4020/920/62900 i 4020/920/63900, i
s’incorporarà l’autorització de despesa a aquests efectes.
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