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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

En Pere Garrofé Cirés, Regidor de Planificació Estratègica i Urbanisme de l’Ajuntament de
Mollerussa, emet la següent memòria justificativa de la contractació:

MEMÒRIA
Justificativa de la necessitat de contractació dels serveis d’assistència tècnica pels treballs de
redacció del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mollerussa PMUSM.
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
Públic, la present memòria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per a satisfer-les.

1. Necessitats a satisfer.
La situació actual de desenvolupament urbanístic del municipi de Mollerussa, caracteritzat
per una alta proporció del sòl urbà i urbanitzable respecte de l’assignat als espais lliures, i
el fet de que constitueixi una polaritat territorial que articula al seu voltant una àrea
conurbada amb una alta mobilitat entre els assentaments que la conformen, fa del tot
necessari disposar d’un instrument d’anàlisi i de planificació de la mobilitat local.
Cal fer esment per altre costat, de la gran densitat d’infraestructures de mobilitat de
diferents tipus que es localitzen a l’àrea central del Pla d’Urgell, constituint un seguit de
barreres paral·leles entre sí, dificultant de manera molt acusada la mobilitat transversal.
Un altre element a considerar als efectes de la mobilitat és la diversitat de àrees d’activitat
econòmica, amb empreses de diferent tipus i grandària amb una notable proporció
d’activitats industrials de gran superfície, la qual cosa origina un considerable volum de
transit.
Per últim, cal mencionar el paper de Mollerussa com a centre comercial de la comarca, tant
pel que fa al mercat setmanal, com a la concentració de grans superfícies comercials
vinculades al sector de l’alimentació que donen servei a tota la comarca.
2. Objecte del contracte.

A causa d’allò relatat als punts anteriors, s’ha ficat de manifest la necessitat de disposar
d’un instrument de planificació de la mobilitat local que analitzi i determini quins són els
problemes de Mollerussa al respecte de:
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Problemàtiques en relació als fluxos de connexió (desplaçaments intermunicipals
d’entrada i sortida)
Mobilitat a peu i en bicicleta.
Vehicles de mobilitat personal.
Transport col·lectiu: Autobusos i tren.
Conflictes en l’ús del vehicle privat i l’estacionament.
Mobilitat als polígons d’activitat econòmica.
Transport urbà de mercaderies.

Els anàlisi de l’estat actual d’allò que afecta a la mobilitat local, hauria de permetre
implementar mesures encaminades a :








La millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
La sostenibilitat ecològica.
L’estalvi d’energia.
La millora de la qualitat de l’aire.
La promoció i racionalització del transport públic.
La definició de les polítiques d’inversió municipal.
La coordinació de les actuacions a promoure conjuntament amb altres
administracions.

Aquest nou instrument a redactar seria el PMUSM, el qual haurà de complir la normativa
de mobilitat d’aplicació vigent a Catalunya, així com les determinacions establertes pel
POUM vigent.
Igualment es tindran en compte les directrius, normes i la legislació sectorial amb
incidència en el PMUSM en allò referent al canvi climàtic, la reducció de la dependència
energètica, la qualitat de l’aire i del soroll, la seguretat i la salut, etc.

3. Manca de recursos propis
Atès l’especificitat dels treballs a realitzar i el seu grau d’especialització tècnica, l’Ajuntament de
Mollerussa no disposa en l’organització municipal dels mitjans materials ni de personal
qualificat per a dur a terme l’execució de les prestacions objecte del contracte.

4. No divisió en lots
Als efectes d’allò establert a l’article 99.3 de la LCSP, no es preveu la realització independent
de de les fases previstes als treballs en lots diferents ja que, atès l’especificitat dels documents
tècnics a realitzar, la seva divisió en lots dificultaria sens dubte la correcta execució del
contracte, al implicar tasques addicionals de coordinació dels treballs a realitzar a les diverses
fases. La correcta execució dels treballs a contractar, per tal de satisfer-ne el seu objectiu,
requereix una visió i coordinació de conjunt que fa impossible la seva segregació en lots.
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5. Idoneïtat de l’objecte i contingut del projecte
Mitjançant el present contracte es satisfaran de manera directa, clara i proporcional les
necessitats que s’especifiquen en els punts primer i segon de la present memòria.
La qual cosa es signa als efectes oportuns a Mollerussa el dia de la signatura electrònica.
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