Ref. Exp.: 51/2021/SQSCR
MEMÒRIA TÈCNICA JUSTIFICATIVA
Descripció: Motivació de la necessitat i la idoneïtat de l’inici d’expedient de contractació
relatiu al projecte de Connexió de la Via Verda amb Carrer Oreneta, Castelltort
1.- Antecedents:
La Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2017 va aprovar inicialment el Pla
Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable per a la connexió de la via verda al sector de
Castelltort, redactat per l’arquitecte municipal Francesc Fortuny Agramunt (en endavant el
PEU o Pla Especial Urbanístic). L’objectiu d’aquest Pla era donar continuïtat a la via
verda, que prové de Bellaterra, enllaçant amb el carrer de l’Oreneta del sector de
Castelltort i Sotavia, al municipi de Sant Quirze del Vallès.
L’expedient va ser sotmès a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21 de març de 2017, al
tauler d’edictes municipal i al tauler electrònic de la Corporació, a la pàgina web de la
Corporació i al Diari de Sabadell de data 14-15 de març de 2017. Tanmateix, es va donar
audiència als ajuntaments confrontant i es van sol·licitar els informes preceptius
corresponents als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Que en la sessió de 14 de desembre de 2017 es va adoptar l’acord d’aprovar
definitivament el Pla Especial Urbanístic per part de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona (en endavant CTUB), després d’haver estat aprovat
provisionalment pel plenari municipal. L’esmentada aprovació definitiva i les normes
urbanístiques corresponents, van ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya d’1 de febrer de 2018, en compliment de l’article 106 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer.
Paral·lelament, a l’abril de 2016, es va contractar l’assistència tècnica per a la redacció
del projecte executiu, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de
l’execució del projecte de connexió de la via verda a l’arquitecte Alexandre Cusidó
Garriga, qui en data 9 de març de 2018 va presentar la documentació integrant del
projecte executiu objecte de l’encàrrec denominat “projecte executiu de les obres de
connexió de la via verda, que prové de Bellaterra, amb el carrer de l’Oreneta al sector de
Castelltort” (en endavant el “Projecte” o “Projecte executiu”). Després dels corresponents
tràmits d’aprovació inicial i exposició pública es va procedir a la seva aprovació definitiva.
Que des de l’aprovació definitiva del Projecte fins a la data actual no ha estat possible
l’execució de l’obra projectada degut a que tal i com es preveu en el Pla Especial, era
necessari que amb caràcter previ a l’execució de l’obra consistent en la connexió de la
Via Verda que prové de Bellaterra amb el Carrer Oreneta es tramités un expedient
expropiatori de part dels terrenys sobre els que es projecta l’actuació.
A data d’emissió del present informe, i en relació a l’esmentat expedient expropiatori, en
el Ple municipal del mes de febrer es va aprovar el full d’apreuament presentat per
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l’expropiat i en data 16 de març es va procedir a la signatura de l’acta d’ocupació de la
part de la finca expropiada.
En base a les circumstàncies que s’acaben de descriure, i degut a que han transcorregut
més de dos anys des de l’aprovació definitiva del projecte i que les bases de preus que
es van utilitzar quan es va començar a treballar en la redacció del mateix daten de 2016,
ha estat necessari una actualització econòmica del mateix. A aquests efectes, en data 15
de febrer de 2021, l’arquitecte Alexandre Cusidó i Garriga ha presentat la documentació
corresponent a la modificació del projecte executiu aprovat definitivament per la Junta de
Govern Local de data 9 d’octubre de 2018, amb un import associat al mateix que ha
ascendit a 86.139,00 € (IVA inclòs). Paral·lelament a l’esmentada actualització econòmica
del projecte, la documentació presentada recull les modificacions del projecte necessàries
per adaptar la base cartogràfica del planejament, utilitzada a l’any 2017 per la implantació
de la proposta, a la nova cartografia de l’ICC més actualitzada i que s’ha incorporat en la
redacció i aprovació inicial del POUM.
El referit projecte executiu va ser aprovat inicialment mitjançant acord de Junta de Govern
Local del passat 23 de febrer de 2021. A data d’emissió del present informe, i sense que
consti cap al·legació presentada al respecte durant el tràmit seguit d’exposició pública, tal
i com constava en l’acord d’aprovació d’inicial, aquesta aprovació ha esdevingut
definitiva.
2.- Objecte del contracte:
L’objecte del present contracte és l’execució de l’obra consistent en la connexió de la Via
Verda del Vallès amb el Carrer Oreneta, a l’Urbanització de Castelltort, Sant Quirze del
Vallès.
3.- Tipus de contracte:
El present es considera un contracte d’obres regulat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic (LCSP), definit en l’article 13 de la LCSP i regulat en els
articles 231 i següents.
4.- Codi CPV (Vocabulari Comú de contractes Públics) :
45233260-9 Treballs de construcció de vies peatonals
45233161-5 Treballs de construcció de camins de vianants
45233261-6 Treballs de construcció de passos elevats de peatons
45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes
5.- Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per satisfer-les.
Amb l’objectiu de donar continuïtat a l’actual via verda que prové de Bellaterra, enllaçant
amb el Carrer Oreneta, dins l’àmbit de Castelltort, i davant la insuficiència de mitjans
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tècnics de l’Ajuntament per a l’execució d’aquesta obra, es fa necessari la iniciació d’un
expedient de contractació per a l’execució del projecte executiu de Connexió de la Via
Verda amb el Carrer Oreneta.
El traçat del projecte es realitza d’acord amb les determinacions del Pla Especial
Urbanístic en sòl no urbanitzable per la connexió de la via verda al sector de Castelltort
(en endavant “Pla Especial”), aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, en la sessió de 14 de desembre de 2017.
D’acord amb els informes sectorials favorables incorporats en la tramitació del Pla
Especial, pel desenvolupament urbanístic de l’àmbit són d’obligat compliment les
limitacions contemplades a la llei ferroviària catalana a 4/2206, de 31 de març i en aquest
sentit l’execució d’obres situades en zona de protecció del ferrocarril generaran el
corresponent expedient de servitud, sent necessària l’autorització de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya amb caràcter previ a l’inici de les obres, tot presentant el
projecte executiu d’obres.
També s’han tingut en compte les prescripcions resultants de l’informe sectorial de la
Direcció General d’Aviació civil, de l’ACA i de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
ambiental (OTAA)

6.- Divisió en lots
No es preveu la divisió en lots del present contracte.
De conformitat amb l’article 99.3.b) de la LCSP, es considera la conveniència de no dividir
en lots l’objecte del present contracte pel fet de que la realització independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte pot dificultar l’execució correcta
des del punt de vista tècnic atesa la unitat funcional en que es constitueix l’objecte
d’aquest contracte així com la interrelació existent entre els diferents capítols que integren
el pressupost (moviment de terres, sistemes de contenció, paviments, mobiliari urbà,
protecció,..) i en la necessitat de coordinar l’execució de les diferents partides, qüestió
que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una
pluralitat de contractistes diferents.
La situació descrita requereix d’una coordinació unitària per part d’una mateixa empresa
per tal d’assegurar una correcta execució de l’obra.

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 13532455735215075055.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

3/12

7.- Pressupost base de licitació:
Detall partida

Import (euros)

1

Moviment de terres

2

Sistemes de contenció

28.951,99 €

3

Paviments

16.803,67 €

4

Mobiliari Urbà

5

Protecció

2.182,84 €

6

Enjardinament

3.171,92 €

7

Seguretat i Salut

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

7.320,25 €

642,24 €

750,00 €
59.822,91 €

Despeses generals (13%)

7.776,98 €

Benefici industrial (6%)

3.589,37 €

SUBTOTAL

71.189,26 €

IVA (21%)

14.949,74€

TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

86.139,00 €

D’acord amb l’article 100 de la LCSP aquest serà el límit màxim de despesa que en virtut
del contracte es pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs el IVA.
Valor estimat de contracte:
El Valor Estimat del Contracte és de 71.189,26 €, corresponent a l’import del pressupost
de la licitació sense IVA, als efectes del que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP de conformitat al desglossament que s’ha detallat anteriorment.
Anualitats:
L’execució d’aquest contracte està prevista per al present exercici de 2021
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Aplicació pressupostària:
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les següents
partides del pressupost municipal vigent:
-

5000-1510-6090001 Connexió amb la Via Verda
5000/1531/6090000 Via ciclista Sant Quirze – Sabadell

Finançament
El finançament d’aquest contracte prové de fons propis de la Corporació Municipal.
8.- Modificació de contracte:
No s’admeten modificacions del contracte. No obstant, i de conformitat amb allò establert
a l’article 242 i següents de la LCSP, no es considera modificació del contracte l’excés
d’amidaments (variacions que durant la correcta execució de l’obra es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats reals executades sobre les previstes en el
amidament del projecte), sempre que en global no representin un increment de la
despesa superior al 10 % del preu del contracte inicial.
Tampoc es considerarà modificació de contracte la inclusió de preus nous, fixats
contradictòriament pels procediments establerts a la LCSP i en el textos que la
desenvolupin, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni
afectin a unitats d’obres que en el seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu
del mateix.
9.- Termini d’execució:
El termini d’execució del contracte es preveu de 6 mesos, a comptar a partir de la
signatura de l’acta de comprovació de replanteig i inici de l’obra.
10.- Garantia:
S’estableix un termini de garantia d’1 any, a comptar des de la signatura de l’acta de
recepció total de l’obra.
S’estableix una garantia definitiva del 5% del preu final ofert, a constituir pel licitador que
hagi presentat l’oferta més avantatjosa.
Si s’aprecia que l’oferta és anormal o desproporcionada, a més de la garantia a què es
refereix l’apartat anterior, es prestarà una garantia complementaria d’un 5% de l’import
d’adjudicació, resultant una garantia total del 10% del preu del contracte, de conformitat
amb l’article 107.2 de la LCSP.
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11.- Caràcter de la tramitació de l’expedient i procediment de contractació
La tramitació de l’expedient serà ordinària.
S’utilitzarà el procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159 de la LCSP, al
tractar-se d’un contracte d’obres amb VEC inferior a 2.000.000€.
12.- Variants o millores
No s’accepten variants i només s’acceptaran les millores que seran objecte de valoració
de les ofertes i que es detallen més endavant.
13.- Forma de pagament.
L’Ajuntament abonarà a l’empresa contractista adjudicatària la quantitat corresponent a
cadascuna de les certificacions parcials del contracte prèvia facturació de les mateixes i
conformitat dels serveis tècnics municipals, a mesura que es vagin executant les obres
fins arribar a la seva finalització correcta, moment en que la suma total facturada serà
igual al preu del contracte.
Les factures es presentaran en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de
desplaçar-se a les oficines municipals.
El format electrònic admès és el format e.Factura.
14.- Solvència econòmica i financera.
D’acord amb l’article 87 de la LCSP, i pel que fa als requisits de la solvència econòmica,
es requereixen els següents:
-

El volum anual de negocis del licitador en l’àmbit d’aquest contracte, referit a l’any del
major volum de negoci dels tres últims anys conclosos a la data de presentació de les
proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa
ha de tenir un import igual o superior a 80.000€ (IVA exclòs).

-

Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda
l’obligació d’aprovació de comptes anuals igual o superior al capital social subscrit.

-

Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per responsabilitat civil i riscos
professionals per un import mínim assegurat de 300.000€.

15.- Solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de
l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:
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a)
Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin del
mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent a aquest contracte, avalada
per certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el
lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, aquests
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent. El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor any
d’execució dels cinc indicats ha de ser igual o superior 80.000 € (IVA exclòs).
b) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable de les obres així com dels tècnics encarregats directament de
les mateixes.
El cap d’obra per part del contractista tindrà el títol d’enginyer de camins, canals i ports o
enginyeria civil, d’enginyer tècnic d’obres públiques, arquitectura, arquitectura tècnica, o
qualsevol altra titulació equivalent a les esmentades, per tal de garantir una correcta
execució del contracte.
c) Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica requerida s’acreditarà
d’acord amb l’apartat anterior i amb l’experiència de 5 anys en l’exercici de la professió
atribuïble al cap d’obra, la qual s’acreditarà mitjançant currículum i informe de vida
laboral.
16.- Classificació empresarial:
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unió
Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden acreditar la
solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació o una de
superior.
La classificació requerida (RD 1098/2001) és la següent:
Grup: G. Vials i pistes
Subgrup: 6
Categoria:1
17.- Obligacions del contractista
Les empreses contractistes hauran de complir amb l’obligació d’informació de les obres
que executen mitjançant instal·lació de cartells normalitzats d’acord amb els serveis
tècnics de l’Ajuntament on haurà de constar la descripció i les entitats financen l’actuació
(Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, UE i Generalitat de Catalunya). El compliment
d’aquesta obligació s’efectuarà amb una despesa màxima corresponent al 0,50% del
pressupost base de licitació.
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18.- Criteris de valoració de les ofertes
S’estableixen el següents criteris de valoració de les ofertes:

Criteris de Valoració matemàtica (fins a 100 punts)
Descripció del criteri de valoració
1. Millora econòmica
2. Ampliació del termini de garantia
3. Millores d’obra.

Puntuació
60
10
30

1. Millora econòmica (Fins a 60 punts)
La puntuació màxima serà de 60 punts i correspondrà a l’oferta que més baixi
del preu de sortida i la resta d’ofertes obtindran la puntuació resultat de la
fórmula següent:
P.oferta = (Pmàxima/[Preu sortida – Preu menor]) x(Preu sortida – Preu oferta)
P.oferta: puntuació de l’oferta avaluada
P.màxima: puntuació màxima
Preu sortida: preu de sortida del contracte del pressupost
Preu menor: preu de l’oferta econòmica menor
Preu oferta: preu de l’oferta avaluada

2. Ampliació del termini de la garantia (fins a 10 punts)
Es valorarà amb un màxim de 10 punts l’ampliació del termini de garantia d’un any
establert a l’article 111.5 del TRLCSP.
-

Sense ampliació . ....................................................0 punts
Ampliació de 3 mesos ............................................2 punts
Ampliació de 6 mesos ............................................4 punts
Ampliació de 9 mesos ............................................6 punts
Ampliació de 12 mesos ..........................................8 punts
Ampliació de 15 mesos ........................................10 punts

3. Millores d’obra (fins a 30 punts)
a. Millora tècnica de Plantació de vegetació prevista......… 10 Punts
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Oferiment de millora al projecte relativa a la plantació prevista de la hidrosembra, inclòs
en el capítol 6 “Enjardinament”, la qual té un cost estimat de 3.000€.
Millora de la plantació prevista d’hidrosembra, consistent en la barreja de llavors per tal
d’aconseguir una major qualitat de la protecció dels talussos resultants.
Formació de prat en talús mitjançant hidrosembra en dues fases, a la fase de sembra: 40
g/m2 de llavors d'herbàcies de barreja de llavors tipus rústica de baix manteniment amb
una proporció del 97%, composta per Lolium perenne 20%, Festuca arundinacea 10%,
Dactylis glomerata 17%, Cynodon dactylon 10%, Bromus catharticus 10%, Phleum
pratense 5%, Trifolium fragiferum 5%, Medicago lupulina 5%, Piptatherum pilliaceum 1%,
Plantago albicans 1%, Lotus corniculatus 7%, Achillea millefolium 3%, Sanguisorba minor
3%, i un 3% de 'Bloomer' amb la següent composició: 1% Luppinus albus, 0,5 %
Gypsophila paniculata, 0,5% Centrathus ruber, 0,5% Papaver rhoeas, 0,25% Calendula
officinalis, 0,25% Cynara scolymus, aigua, 50 g/m2 mulch de fusta de fibra curta, 10 g/m2
estabilitzant orgànic, 30 g/m2 d'adob mineral triple 15, 10 cc/m2 d'àcids húmic i fúlvic.
fase de tapat: 100 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant orgànic.
Inclou el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la
primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la
superfície.
Valoració de la millora: s’atorgarà 10 punts a l’oferta que inclogui aquesta millora i 0 punts
a l’oferta que no l’ofereixi.
b. Millora en el recorregut i la senyalització de la via verda. … 10 Punts
Oferiment de millora al projecte relativa a la senyalització del recorregut, la qual té un cost
estimat de 1.000€.
Aquesta millora consisteix en la incorporació de plafons informatius com a prestació
addicional a l’objecte principal del contracte. De conformitat a l’establert en l’article 145.7
de la LCSP, mitjançant la mateixa no s’està alterant la naturalesa de les prestacions
previstes en projecte ni l’objecte del contracte sinó que incorpora un valor afegit a la
infraestructura objecte de l’obra ja que aportarà una millor senyalització del recorregut de
la via verda tot informant als diferents usuaris el correcte recorregut.
A continuació, s’estableix la definició de dues tipologies de plafons i posteriorment es
descriurà detalladament en què consisteix la millora:
1) Plafó informatiu: Contenen informació geogràfica de l’itinerari de la ruta cicloturística
o via ciclista i els principals serveis que poden ser útils per als ciclistes.
Una unitat de plafó informatiu que contingui la informació següent :
•
•
•
•

Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturístques i vies ciclistes
un plànol comarcal.
un esquema o plànol de la ruta cicloturística o via ciclista.
un perfil longitudinal de la ruta, on es puguin visualitzar de forma senzilla els
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pendents i la dificultat dels diferents trams, per exemple, emprant una gamma
de colors en funció del nivell de dificultat.
• un plànol municipal, si l’emplaçament és a inici o final de trama urbana.
• els serveis bàsics que puguin ser d’interès per a totes les persones usuàriessiguin o no ciclistes - de la ruta cicloturística o via ciclista Addicionalment, si
escau, es poden incorporar codis QR al plafó per a informacions
complementàries que puguin ser d’interès.
2) Plafó simplificat en posició vertical: Plafons d’encaminament ciclista.
Senyals que guien als potencials usuaris d’un itinerari principal des del territori cap a
l’itinerari.
Característiques tècniques de les Senyals:
El color de fons de tots els plafons és el RAL 6002 (verd fulla) que correspon al verd
P350C del sistema Pantone®. La família tipogràfica serà l’Helvètica, (ja que és una
família tipogràfica emprada en un gran nombre de programes de senyalització d’arreu del
món, és fàcilment identificable i té una bona llegibilitat per al seu disseny diferenciat entre
línies rectes i corbes). De l’ampli conjunt que integra la família tipogràfica de l’Helvètica,
s’han triat la versió 65. En el cas de limitacions d’espai es pot aplicar una condensació
màxima de fins al 50% de la seva extensió en amplada.
Els tres plafons tipus simplificat, l’altura lliure (gàlib del panell inferior del senyal) serà de
2,3 m. El plafó informatiu serà d’uns 2 m d’altura.
Els plafons s’orientaran seguint els mateixos criteris que en la senyalització d’orientació
viària, facilitant al màxim la comprensió a la persona usuària.
Els suports seran amb pals de fusta, de 100 mm de diàmetre mínim, un mínim de 230 cm
d’altura i 500 cm si s’han d’encastar. El suport més habitual és la fusta de pi tornejada i
tractada en autoclau pel sistema Bethell, amb coure sense crom i cobertura de classe de
risc 4, segons la Norma S/N 355.
Pel que fa al contingut de la millora, consisteix en el subministrament i instal·lació de:
1) Una unitat de Plafó informatiu:
Placa rectangular, d'alumini anoditzat, d’uns 91 cm d'amplada i 91 cm d'alçada, acabada
amb làmina retro reflectora classe RA1, fixada mecànicament, sobre dos suports de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre,
col·locat en fonamentació de formigó de 70x 70x 70cm, de tal forma que entre la
superfície de paviment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,00m. Incloses peces de fixació.
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2) Tres unitats de de Plafons simplificats:
Plafó d'encaminament ciclista, format per 2 unitats d’uns 450x 130mm, d'alumini
anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament, sobre
suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x 70x 70cm, de tal forma que entre
la superfície de paviment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,30m. Incloses peces de fixació.
Valoració de la millora: s’atorgarà 10 punts a l’oferta que inclogui aquesta millora i 0 punts
a l’oferta que no l’ofereixi.
c.

Millora en el mobiliari urbà .................................. ………..…………10 punts

Oferiment de millora al projecte relativa al capítol 4 “mobiliari urbà”, la qual té un cost
estimat de 900 €).
Enlloc de la col·locació dels 2 bancs de travesses de fusta previstos, s’ofereix la
possibilitat de millorar-los amb el subministrament i col·locació de les 2 unitats de bancs
previstes segons la següent descripció: banc de llosa i peus de formigó armat de color
gris granític, acabat decapat i hidro fugat, de 60 cm de llargària, 60 cm d'amplària i 40 cm
d’alt, col·locat recolzat sense ancoratge. Tipus cub de Sòcrates d’Escofet o equivalent.
Valoració de la millora: s’atorgarà 10 punts a l’oferta que inclogui aquesta millora i 0 punts
a l’oferta que no l’ofereixi.
19.- Responsable del contracte:
La persona responsable del contracte serà la cap de l’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i
Espai Públic.
20.- Proposta de personal tècnic que formarà part de la Mesa de licitació:
Titulars

Suplents

Francesc Fortuny Agramunt.- arquitecte Jordi Sunyer Pujol.- enginyer municipal
municipal
Enric Teixidó Martínez.- arquitecte tècnic Guimel Castañé Josa.- tècnic de Medi
municipal
Ambient
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CONCLUSIONS:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no disposa de mitjans tècnics ni materials per a la
realització de les obres objecte de licitació.
Atenent a la insuficiència de mitjans propis de la Corporació per a l’execució de les obres
objecte d’aquesta licitació, es sol·licita l’inici de l’expedient de contractació seguint el
procediment obert simplificat de tramitació ordinària, per l’adjudicació del contracte
d’obres de la Connexió de la Via Verda al Carrer Oreneta al municipi de Sant Quirze del
Vallès.
Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura.
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