MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Expedient núm.: 3716/2020
1.- Introducció
El Consell Comarcal del Berguedà va presentar sol·licitud de subvenció al
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’ordre
PRE/2017/2018 de 25 de juliol, per la qual s’aprova la convocatòria del
cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, incloent l’actuació 7 “Creació del parc i mirador sobre el riu
Llobregat a l’entrada sud de Gironella”, la qual li va ser concedida.
El projecte “Creació del parc i mirador sobre el riu Llobregat a l’entrada sud de
Gironella” s’executarà en dues o més fases. Cadascuna d’aquestes fases tindrà
entitat pròpia per ser posades en funcionament. A aquests efectes, s’iniciarà
l’actuació amb la part corresponent a la fase 1 de “Construcció d’un mur cec per
prevenir les avingudes del riu Llobregat a l’entorn dels edificis de la trama urbana a
l’entrada sud de Gironella”.
Aquest projecte es troba en fase d’exposició pública.

Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua demana disposar del certificat d’aprovació
de la licitació dins el mes de gener de 2021 es convocarà la licitació condicionant
l’adjudicació a l’efectiva aprovació definitiva del projecte.

2. Descripció de la situació actual
El projecte està conformat per diferents actuacions, entre les que hi ha:
- Enderrocs i moviment de terres, necessaris per la construcció del mur
projectat.
- Mur de formigó armat de 116,17 m de longitud, amb una alçada màxima de
4,66 m i 0,60 m de gruix. La fonamentació d’aquest mur es projecta amb un
encepat de 2,50 m d’amplada i 1,00 m de gruix, fonamentada sobre
micropilots.
El Conjunt d’aquestes actuacions conforma el “Projecte de Creació del Parc i
Mirador sobre el riu Llobregat a l’entrada sud de Gironella. Fase 1: Projecte de
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També s’ha inclòs aquest projecte dins la sol·licitud presentada a l’Agència Catalana
de l’Aigua, Resolució TES/1436/2020 de 15 de juny, de convocatòria per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als
municipis del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per a l’execució d’actuacions
davant avingudes que beneficiïn una zona urbana. Està pendent de resolució la
concessió d’aquesta subvenció.

construcció de mur cec per a prevenir les avingudes del riu Llobregat a l’entorn dels
edificis de la trama urbana a l’entrada sud de Gironella”, per un import de
664.687,47 € euros IVA inclòs.

Marc normatiu
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord
amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Objecte del contracte
És objecte d’aquest contracte la contractació i l’execució de la Construcció d’un
mur cec per prevenir les avingudes del Riu Llobregat a l’entorn dels
edificis de la trama urbana a l’entrada sud de Gironella.

4. Anàlisi Tècnica
Consideracions tècniques i requeriments
Construcció d’un mur cec per prevenir les avingudes a Gironella

Descripció

Creació del Parc i Mirador sobre el riu Llobregat a l’entrada sud de
Gironella. Fase 1: Projecte de construcció de mur cec per a prevenir
les avingudes del riu Llobregat a l’entorn dels edificis de la trama
urbana a l’entrada sud de Gironella

Pressupost E.M.

461.620,58 €

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és l’execució del projecte i per
tant la construcció i adequació de les actuacions anteriorment esmentades.

5. Anàlisi Econòmica
a.- Finançament
El Consell Comarcal del Berguedà ha obtingut la subvenció de PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, entre les quals hi ha la l’actuació
“Creació del Parc i Mirador sobre el riu Llobregat a l’entrada sud de Gironella. Fase
1: Projecte de construcció de mur cec per a prevenir les avingudes del riu Llobregat
a l’entorn dels edificis de la trama urbana a l’entrada sud de Gironella”.
L’Ajuntament de Gironella i/o l’Agència Catalana de l’Aigua cofinançarà la resta.
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Objecte:

El Projecte “Construcció d’un mur cec per prevenir les avingudes del Riu Llobregat a
l’entorn dels edificis de la trama urbana a l’entrada sud de Gironella” te un cost
total (IVA inclòs) de 664.687,47 euros.
b.- Estudi de mercat
Els preus de la licitació són els contemplats en el projecte
c.-. Valor Estimat
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 549.328,49 euros (IVA
exclòs).
d.- Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa es pagarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 09/336/65000 del
Pressupost.
L’obra no suposarà cap perjudici a l’estabilitat pressupostària ni a la sostenibilitat
financera del Consell, doncs es finança una part per la subvenció PO FEDER de
Catalunya 2014-2020 i la resta per l’Agència Catalana de l’Aigua i/o l’Ajuntament de
Gironella, segons conveni signat.

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment

b. Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte d’obres.
c. Anàlisi d'execució per lots
No hi ha fraccionament del contracte. La tipologia de l’obra implica la coordinació
de l’execució de diferents prestacions que esdevindria inassolible si es dividís en
lots.
d. Durada
El termini d'execució del contracte serà de 5 mesos a partir de la realització de
l’Acta de replanteig.
Data inici (Prevista)

30 de març de 2021
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S’ha optat per un procediment obert sense fraccionament en lots, ja que això
dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic.

Data final
Durada

30 d’agost de 2021
5 mesos

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb les actes de
comprovació del replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no
podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització, excepte casos
excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de l’obra procedirà,
en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.
El contracte no podrà prorrogar-se.
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