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Resolució: Obres definides en el Projecte de la millora de la urbanització de l’Àrea Olímpica
Òrgan Gestor: Contractació serveis i subministrament

Exp. ECAO 15897/2021
Dependència d’origen
Servei de Contractació
Secció de Contractació d’Obres
RESOLUCIÓ:
L’Estadi Olímpic de Terrassa està situat al barri de Poble Nou Zona Esportiva (districte 5) i està
delimitat pel carrer dels Voluntaris, el carrer de les Campiones Olímpiques, l’avinguda de l’Abat
Marcet i el carrer dels Jocs Olímpics.
Fou inaugurat el 21 d'agost de 1960, però l'any 1991 fou remodelat a causa dels Jocs Olímpics
de l'estiu de 1992 ja que va ser la seu del Torneig olímpic d'hoquei herba.
Durant l’any l’estiu del 2022 es jugarà el Mundial femení de Hoquei en aquesta instal·lació.
Aquest fet farà que la zona al voltant de l’estadi estigui visitada per molta gent. I de la mateixa
manera que s'estan realitzant obres per actualitzar les instal·lacions de l’equipament esportiu,
les àrees al voltant de l’estadi es milloren, introduint zones de recolliment i verd, per afavorir
una estada el més agradable possible als visitants. Un cop passat l'esdeveniment, la ciutat
haurà guanyat espais verds i zones d'ombra que abans no existien.
L’Ajuntament de Terrassa en data 16 de juliol de 2021 ha aprovat inicialment el "Projecte de la
millora de la urbanització de l’Àrea Olímpica", redactat pels tècnics municipals del Servei
d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana en data 23 de juny de 2021, amb un
pressupost d’execució per contracte de tres-cents vint-i-tres mil vuit-cents noranta-tres euros
amb un cèntim (323.893,01 €) (sense IVA) i de tres-cents noranta-un mil nou-cents deu euros
amb cinquanta-quatre cèntims (391.910,54 €) (IVA inclòs), desprès d’haver avaluat l’informe
favorable de la cap del Servei d'Urbanització i Obra Pública i la directora del Servei
d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana per a la seva aprovació.
L’objecte d’aquest projecte és executar les actuacions necessàries per definir una nova
urbanització amb criteris d’ampliació de l’espai verd i actuacions de manteniment de l’espai
públic mitjançant dos tipus d’intervencions: Intervencions de millora de la qualitat de l’espai
públic i intervencions de manteniment.
Els serveis tècnics municipals han elaborat el Plec de Clàusules Administratives Particulars
reguladores de la contractació de les obres contingudes en el "Projecte de la millora de la
urbanització de l’Àrea Olímpica", amb un pressupost de tres-cents vint-i-tres mil vuit-cents
noranta-tres euros amb un cèntim (323.893,01 €) (sense IVA) i un termini d’execució de sis (6)
setmanes.
De conformitat amb les disposicions addicionals 15, 16 i 17 de LCSP i el que estableix
l’Ordenança municipal per al govern i administració electrònica i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en aquesta licitació serà obligatori l’ús de
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment
de contractació, incloses les que corresponen realitzar als licitadors i/o candidats, entre d’altres
la presentació de les ofertes.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 21
de setembre de 2021, per via d'urgència.
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Així mateix, als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte
a la directora del Servei d'Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l’Àrea de Serveis
Territorials i Seguretat, càrrec ocupat per la Sra. Trinitat Fornieles Contreras.
Resulten d’aplicació per aquest expedient l’article 159 (apartats 1 al 5) de la LCSP que regulen
el procediment obert simplificat i, en conseqüència i de conformitat amb l’article 135 del mateix
text legal, es convocarà la licitació per tal de determinar la millor oferta.
La competència per a la contractació d’aquestes obres correspon a l’alcalde - president de la
corporació, segons preveu la disposició addicional 2a de la LCSP i l’article 53.1 o) del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya. L’alcalde-president, mitjançant decret número 2020-11-05 DELE-11407/2020 de
data 5 de novembre de 2020, delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d’alcalde
de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert.
Per tot l’anterior i en ús de les atribucions conferides,
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes en "Projecte de la
millora de la urbanització de l’Àrea Olímpica" i procedir a la licitació del contracte, mitjançant
procediment obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta de conformitat amb els
criteris de valoració que es detallen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte
d’obres contingudes en "Projecte de la millora de la urbanització de l’Àrea Olímpica", amb un
pressupost de contractació de tres-cents vint-i-tres mil vuit-cents noranta-tres euros amb un
cèntim (323.893,01 €) (IVA exclòs) i de tres-cents noranta-un mil nou-cents deu euros amb
cinquanta-quatre cèntims (391.910,54 €) (IVA inclòs) i un termini d’execució de les obres que es
preveu que sigui de sis (6) setmanes.
TERCER.- Fer càrrec de la quantitat de tres-cents noranta-un mil nou-cents deu euros amb
cinquanta-quatre cèntims (391.910,54 €) a l’aplicació pressupostària 3000 93303 63200 del
pressupost municipal de l'any 2022. Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió
d’Inversions i Patrimoni, reunida en data21 de setembre de 2021, per via d'urgència.
QUART.- Designar responsable del contracte la directora del Servei d'Arquitectura Espai Públic
i Biodiversitat Urbana de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, càrrec ocupat per la Sra.
Trinitat Fornieles Contreras, a la qual correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació
pactada es realitzi correctament.
CINQUÈ.- Publicar l’anunci d’aquesta licitació al perfil del contractant.

Isaac Albert Agut
Tinent d’alcalde
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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