Informe fraccionament itineraris pedalables
1. Antecedents:
- El Pla de Mobilitat Urbana 2008-2014, actualment vigent, preveu la creació d’una xarxa
d’itineraris pedalables a la ciutat. El nou Pla de Mobilitat Urbana 2018-204, aprovat inicialment
el novembre de 2017, incrementa i millora la xarxa pedalable. Augment i avenç de la xarxa que
ha vingut motivat pel creixement de l’ús d’aquest mitjà de transport i la necessitat de respondre
als nous reptes de la mobilitat; com són, entre d’altres, la disminució de les emissions dels
gasos contaminants i dels gasos d’efecte hivernacle i alhora promoure un mitjà de transport
assequible econòmicament. Els dos plans de mobilitat plantegen la creació d’un carril bici al
carrer Girona.
- La renovació del tram nord del carrer Girona, entre els carrers Francesc Ribas i Juli Garreta,
inclou la creació d’un carril bici en el tram comprès entre el carrer Hospital i Juli Garreta. La
previsió de la finalització de les obres era pel mes de setembre de 2018.
- La posada en servei del carril bici del carrer Girona feia necessari donar-li continuïtat amb la
creació d’uns itineraris pedalables, que es recollien en la planificació de mobilitat de la ciutat. El
Pla de Mobilitat Urbana 2008 – 2014 plantejava una xarxa reduïda d’itineraris per les
necessitats actuals, mentre el nou pla de mobilitat encara no era vigent.
Per aquest motiu era necessari disposar d’un plànols que concretessin quins havien de ser els
itineraris per poder establir una xarxa pedalable a la ciutat, que permetés anar de nord a sud i
d’est a oest per diferents eixos de la ciutat en bicicleta d’una forma segura i còmode, i que un
d’ells havia de donar continuïtat al carril bici del carrer Girona fins a l’estació de Granollers
Centre. Alhora era necessari disposar d’uns plànols de detall que concretessin com havien de
ser aquest itineraris i per quins elements havien d’estar constituïts. Aquest va ser l’encàrrec que
l’Ajuntament de Granollers va fer a Granollers Pedala: disposar d’uns plànols de la xarxa
d’itineraris pedalables de la ciutat a desenvolupar en una primera fase i d’uns plànols de detall
que concretessin com havien de ser.

Es van plantejar diverses propostes als òrgans polítics, fruit de les diverses reunions
realitzades. La primera proposta va ser feta a inicis del mes d’agost de 2017. Posteriorment es
van anar reformulant. Fins a finals del mes de juny de 2018 no es va obtenir una resposta
definitiva de com havia de ser la xarxa pedalable a realitzar en una primera fase, i es
concretava en un itinerari nord – sud per enllaçar el carrer Girona amb l’estació de Granollers
Centre.
2. Motivació :

2.1. Com s’ha generat la situació:
- El 25 de juny de 2018 vàrem tenir l'autorització per endegar l'itinerari nord – sud. Hi havia la
necessitat imperiosa marcada per les directrius polítiques d'ajustar la seva entrada en
funcionament a la que tindrà lloc properament del carrer Girona, prevista pel mes de setembre
de 2018.
- Atès que, malgrat disposar dels recursos econòmics 120.000 €

a la partida

J3130.13300.60909 destinada a tal efecte, quan es va poder endegar el procediment de
licitació, aquest no era contemplat dins la planificació de Contractació, la qual cosa suposava
un contratemps molt important per poder arribar a temps.
-Atès que les diferents actuacions que calien per dur a terme la realització d'aquest itinerari
eren de naturalesa ben diferent i es realitzarien per empreses de característiques ben distintes,
es va optar per tal d'agilitzar al màxim la tramitació i arribar a temps a la data prevista de
finalització de les obres del carrer Girona, adquirint per separat els elements que calien
utilitzant contracte menor .
- Som coneixedors des del servei que cal una correcta planificació prèvia com a base de la
contractació que ens ha de permetre el següent:
•

Dissenyar les licitacions fent ús de la possibilitat que ens ofereix la Llei per tal de conjugar la simplificació i agilització del procediment de contractació , amb respecte total i absolutament a la normativa contractual i als principis rectors de la contractació pública.

•

Dissenyar l'adquisició de subministraments amb l'obligació que l'empresa s'obligui a entregar bens de forma successiva i per preu unitari.

•

Val a dir que una correcta planificació prèvia de la contractació del sector públic permet
fer possible una contractació pública estratègica, d'acord amb la nova Directiva 2014/24/
UE, la qual es configura sobre la base d'una bona planificació, la inexistència d'aquesta fa inviable la contractació pública .

•

Utilització de sistemes de racionalització de la contractació, com és el cas dels Acords
Marc, amb una o varies empreses, per tal d'evitar tots els procediments Negociats sense publicitat que estem portant a terme en el qual l'element essencial que és la “Negociació” no s'aplica.

Aquests paràmetres han estat d’impossible compliment perquè per una banda la manca de
planificació, i per l’altra el calendari del departament de contractació (ens allargava molt el
termini, sense que en cap cas a ells se’ls hi pugui imputar cap responsabilitat), sumat al fet que
el 9 de març de 2018 va entrar una nova llei i que s’ha posat en funcionament un aplicatiu nou,
tot plegat, ens ha fet que la pressa de posar-lo en funcionament ens porti a fer contractes de
menor quantia.
Tot i així volem fer palès els següents extrems:

a) No hi ha repetició d’empreses, fet que demostra la voluntat clara de l’Ajuntament de
Granollers de no voler afavorir ningú.
b) Les necessitats han estat sobrevingudes.
c) En alguns casos, aquestes necessitats són clarament noves, no recurrents, en què
la oportunitat de la mesura fa que sigui impossible parlar de tots i cadascun dels
contractes com si fos una unitat funcional.

d) Les decisions polítiques han anat lligades als fets que ho han possibilitat. Per tant
introduir planificació en aquest camp és molt difícil. Podríem parlar d’unitat funcional,
però també de necessitats que van sorgint.
Amb aquesta justificació cal posar de manifest que d’acord amb l’Informe de la Junta Consultiva de l’Estat 31/12, de 7 de maig de 2013, en el qual s’indica la necessitat que existeixi una unitat operativa o substancial entre les diferents prestacions, de manera que no es poden contractar separadament prestacions que tenen relació entre elles “si constitueixen una unitat operativa o funcional, és a dir, si són elements inseparables per a la consecució d’una mateixa finalitat
o si són imprescindibles per al correcte funcionament d’allò que es pretén aconseguir mitjançant la celebració del contracte”. En aquest cas hauríem de parlar de necessitats successives a
les que cal afegir la situació generada per la nova llei i per l’elevada feina que té el departament
de contractació.

2.2.- La protecció de l’interès públic:
Els expedients han estat els següents:

Expedient

Any

82

2018

Contracte

Adjudicació

Import amb
Import base
IVA

Tercer

46 (obres)

Adjudicar les obres per a la creació
d'itineraris pedalables, mitjançant
contracte menor

6.165,43 €

5.095,40 €

Arvisa Obres
i Projectes SL

Adjudicar el servei de senyalització
horitzontal necessària per a la creació
d'itineraris pedalables, mitjançant
contracte menor

7.795,57 €

6.442,62 €

Señales Girod
SL

242

2018

48 (serveis)

49

2018

Adjudicar el subministrament de pilones
44 (subminisper als carrils bici de la ciutat, mitjançant
traments)
contracte menor

3.855,06 €

3.186,00 €

Sabacaucho
SAU

44

2018

Adjudicar el subministrament d'elements
44 (subminisseparadors de carril bici, mitjançant
traments)
contracte menor

3.701,63 €

3.059,20 €

Ecobam
Europa SL

42

2018

Equipos de
43 (subminis- Adjudicar el subministrament de semàfors
13.110,74 € 10.856,98 € Señalización
traments)
per a la creació d’itineraris pedalables
y Control S.A.

65

2018

44 (subminis- Adjudicar el subministrament d’elements
traments)
de senyalització vertical

14.955,84 € 12.360,20 € Monseve SL

Un cop es va obtenir la resposta de com havia de ser la xarxa pedalable a realitzar en una
primera fase per part dels òrgans, es van demanar pressupostos a diferents empreses. Els
temps de resposta de les empreses, el temps per realitzar els informes i/o memòries
corresponents i el temps per efectuar l’adjudicació és el que ha marcat l’adjudicació de cada
una d’elles.
Pel subministrament d’elements de senyalització vertical pels itineraris pedalables s’han
demanat pressupost a diferents empreses.
•

El 16 de juliol rebem el pressupost, per correu electrònic, de Señales Girod SL.
També se li havia demanat pressupost pel servei de senyalització horitzontal, la
suma dels dos pressupostos era superior a l’import màxim per fer un menor. D’acord

amb els altres contractes menors ja adjudicats a l’empresa de Señales Girod SL
s’opta per proposar l’adjudicació amb un contracte menor pel servei senyalització
horitzontal.
•

El 20 de juliol rebem el pressupost el pressupost, per correu electrònic, de Proyectos
y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada i Senderismo. D’acord amb els
altres contractes menors ja adjudicats a l’esmentada empresa no es pot fer un
contracte menor

•

El 31 de juliol rebem el pressupost, per correu electrònic, de Proseñal. L’import del
pressupost és superior al d’un contracte menor.

•

El 6 de juliol rebem el pressupost, per correu electrònic, de Proseñal. L’import del
pressupost és superior al d’un contracte menor Monseve SL.

•

El 10 de setembre Monseve SL registra el pressupost d’obres per a la creació
d'itineraris pedalables

•

El 12 de setembre es signa l’informe proposant l’adjudicació del subministrament de
la senyalització vertical a Monseve SL, mitjançant un contracte menor.

Pel subministrament d’elements de senyalització horitzontal pels itineraris pedalables ens
vam posar en contacte amb Señales Girod SL, perquè ens fessin arribar un pressupost.
•

El 16 de juliol rebem el pressupost, per correu electrònic, de Señales Girod SL pel
servei de senyalització horitzontal.

•

El 20 de juliol Señales Girod SL registra a la seu electrònica el pressupost pel servei
de senyalització horitzontal.

•

El 24 de juliol es signa l’informe proposant l’adjudicació de la prestació del servei de
senyalització horitzontal a Señales Girod SL, mitjançant un contracte menor.

•

El 26 de juliol s’adjudica el servei de senyalització horitzontal necessària per a la
creació d'itineraris pedalables, mitjançant contracte menor, a Señales Girod SL.

Les obres es van adjudicar totes a Arivsa Obres i Projectes, excepte la col·locació dels
elements separadors de carril bici, que per les característiques del producte era aconsellable
que ho fes la mateixa empresa subministradora.
•

El 28 de juny es va fer una visita insitu amb Arvisa Obres i Projectes SL per mirar
quines eren les obres necessàries per instal·lar un semàfor a la cruïlla entre els
carrers Francesc Ribas i Francesc Tarafa.

•

El 2 de juliol rebem el pressupost, per correu electrònic, de les obres en qüestió.

•

El 3 de juliol se’ls hi va facilitar els serveis (enllumenat, aigua, clavegueram,
electricitat, etc) que passen a prop de la intersecció en qüestió.

•

El 10 de juliol rebem, per correu electrònic, el pressupost de col·locació de les
pilones

•

El 12 de juliol Arvisa Obres i Projectes SL registra el pressupost d’obres per a la
creació d'itineraris pedalables

•

El 17 de juliol es signa la memòria valorada obra civil necessària per la creació
d’itineraris pedalables.

•

El 20 de juliol es signe l’informe tècnic d'aprovació de la memòria valorada de l’obra
civil necessària per la creació d’itineraris pedalables.

•

El 23 de juliol es signa l’informe proposant l’adjudicació de les obres del projecte de
l’obra civil necessària per la creació d’itineraris pedalables, mitjançant contracte
menor a Arvisa Obres i Projectes SL.

•

El 26 de juliol s’adjudiquen les obres per a la creació d'itineraris pedalables,
mitjançant contracte menor a Arvisa Obres i Projectes SL.

Els 29 de juny es decideix per part dels òrgans polítics com han de ser els elements
separadors del carrils bici. Ens posem en contacte amb Ecobam Europa SL, que disposa
d’una elements separadors d’acord amb les característiques demanades.
•

El 2 de juliol rebem un primer pressupost, per correu electrònic, dels elements
separadors de carril bici.

•

El 12 de juliol rebem un segon pressupost.

•

El 16 de juliol Ecobam Europa SL registra a la seu electrònica el pressupost
d’elements separadors de carril bici.

•

El 17 de juliol es signa l’informe proposant l’adjudicació del subministrament
d’elements separadors de carril bici a Ecobam Europa SL, mitjançant un contracte
menor.

•

El 26 de juliol s’adjudica el subministrament d'elements separadors de carril bici,
mitjançant un contracte menor, a Ecobam Europa SL

D’acord amb la Unitat Operativa de Serveis es busquen, d’acord amb la seva ubicació a la
calçada, unes pilones molt resistents, flexibles i que no es facin malbé en cas d’un impacte
moderat, com les que disposen Sabacaucho SAU.
•

El 12 de juliol rebem un pressupost, per correu electrònic, de Sabacaucho SAU.

•

El 26 de juliol Sabacaucho SAU registra a la seu electrònica el pressupost
d’elements separadors de carril bici.

•

El 30 de juliol es signa l’informe proposant l’adjudicació del subministrament de
pilones a Sabacaucho SAU, mitjançant un contracte menor.

•

L’1 d’agost s’adjudica el subministrament de pilones per als carrils bici de la ciutat,
mitjançant contracte menor, a Sabacaucho SAU.

Pel subministrament del nou semàfor a la cruïlla de Francesc Ribas i Francesc Tarfa i del canvi
de les unitats òptiques a la intersecció entre l’avinguda Sant Esteve i el carrer Indústria, es va
contactar inicialment amb Etra SA, que és l’empresa que realitza el manteniment del semàfors
de la ciutat.
•

El 4 de juliol rebem un pressupost, per correu electrònic, de Etra SA.

•

El 16 de juliol Etra SA registra a la seu electrònica el pressupost de subministrament
nou semàfor a la cruïlla del carrer Francesc Ribas i Francesc Tarafa i el canvi
d'unitats òptiques a la intersecció entre l’avinguda Sant Esteve i el carrer Indústria.

•

De forma paral·lela s’havia demanat pressupost a Etra SA per la nova pilona de la
plaça Pau Casals. L’import de les dues adjudicacions impossibilitava adjudicar a Etra
SA els semàfors i la pilona

•

El 26 de juliol els òrgans polítics decideixen adjudicar amb un contracte menor a Etra
SA.

•

El 3 de setembre es demana pressupost a Equipos de Señalización y Control S.A.

•

El 7 de setembre rebem un pressupost, per correu electrònic, d’Equipos de
Señalización y Control S.A.

•

El 12 de setembre Equipos de Señalización y Control S.A. registra a la seu
electrònica el pressupost d’elements separadors de carril bici.

•

El 26 de setembre es signa l’informe proposant l’adjudicació del subministrament de
semàfors per a la creació d’itineraris pedalables a Equipos de Señalización y Control
S.A., mitjançant un contracte menor.

•

L’1 d’octubre s’adjudica subministrament de semàfors per a la creació d’itineraris
pedalables, mitjançant un contracte menor, a Equipos de Señalización y Control
S.A.,
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