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1. Introducció
Aquesta memòria justificativa és el document que en la seva anàlisi i desenvolupament justificarà
i determinarà la configuració dels Plecs amb totes les seves característiques, requeriments i
matisos.
2. Descripció de la situació actual
Situació en la Institució
L’Ajuntament de Gironella, al límit sud del nucli urbà a l’alçada de l’antic escorxador, ha patit els
darrers 15 dies esllavissades preocupants que han estat conseqüència de l’acumulació intensa
de pluges de mesos enrere, provocant inestabilitat en el terreny i fent-lo insegur per al trànsit de
persones i de vehicles.
Marc normatiu
Tal com s’ha mencionat en l’apartat anterior, el sector objecte de l’actuació està qualificat al vigent
Pla General com SÒL NO URBANITZABLE (SNU). L’obra no modifica les característiques de la
zona ni els usos, essent aplicables la normativa d’obres d’urbanització.

3. Objecte del contracte
Per aquest motiu, tècnicament s’ha determinat que cal assegurar i protegir adequadament els
talussos situats al costat oest d’aquesta zona, per parar els despreniments de roques que van a
parar a la calçada viària, amb el conseqüent perill per vehicles i vianants. Aquests talussos, en
els quals també hi ha molta vegetació, tenen una alçada d’uns 30 metres i una longitud
aproximada que caldria assegurar d’uns 125 metres lineals.

4. Anàlisi Tècnica
Consideracions tècniques i requeriments
Les obres contemplades en el Projecte Tècnic queden suficientment definides en la
documentació gràfica i pressupostària d'aquest projecte. En la documentació gràfica i en la
memòria es recullen amb claredat les solucions adoptades en les obres.
DOCUMENTS DEL PROJECTE TÈCNIC
- Document núm. 1: Memòria i Annexos
- Document núm. 2: Documentació Gràfica
- Document núm. 3: Prescripcions Tècniques
- Document núm. 4: Pressupost
- Document núm. 5: Estudi de Seguretat i Salut
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S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de
licitació sota pressupost, són:
- Documentació Gràfica
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
- Pressupost
- Estudi de Seguretat i Salut
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la
memòria, els amidaments i els pressupostos parcials. Els esmentats documents informatius
representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que això suposi que es
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de
considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament
amb els seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior,
constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com
per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, justificació de preus, etc.),
llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. El contractista serà, doncs,
responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. Si hi hagués
contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en
les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre
les Prescripcions Tècniques Generals. El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als
plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre
que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin
preu al contracte.

5. Anàlisi Econòmica
Valor Estimat
El pressupost del projecte és adequat als preus del mercat i es quantifica en els valors totals:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL…………………………………

39.570,76 €

DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL (19%)…………..... .

7.518,44 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA ………..
IVA (21%)………………………………........................................................
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA…........…
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Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Existeix consignació pressupostaria del vigent pressupost municipal.

6. Anàlisi del Procediment
Justificació del procediment
Ateses les característiques del contracte d’obres el procediment més adequat per la seva
contractació és el procediment obert simplificat, ja que es donen les seves característiques:
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d'euros
b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos els criteris avaluables mitjançant judici de valor
la seva ponderació no supera el vint-i-cinc per cent del total,.

Qualificació del contracte
Segons l’article 77, d’exigència de classificacions, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contactes del sector públic, per contractar obres de pressupost inferior a 350.000 € no es
requisit indispensable exigir classificació.

Anàlisi d'execució per lots
Les obres es divideixen en : LOT ÚNIC
En aquest projecte s’actuarà en els talussos confrontants a la nova :
Les obres de condicionament són:
L’Ajuntament de Gironella, al límit sud del nucli urbà a l’alçada de l’antic escorxador, ha patit els
darrers 15 dies esllavissades preocupants que han estat conseqüència de l’acumulació intensa
de pluges de mesos enrere, provocant inestabilitat en el terreny i fent-lo insegur per al trànsit de
persones i de vehicles.
Per aquest motiu, tècnicament s’ha determinat que cal assegurar i protegir adequadament els
talussos situats al costat oest d’aquesta zona, per parar els despreniments de roques que van a
parar a la calçada viària, amb el conseqüent perill per vehicles i vianants. Aquests talussos, en
els quals també hi ha molta vegetació, tenen una alçada d’uns 30 metres i una longitud
aproximada que caldria assegurar d’uns 125 metres lineals.
A la vista de la situació, longitud, alçada i estat dels talussos la solució per resoldre la perillositat
i evitar els despreniments es complexa i laboriosa. Atesos aquests paràmetres, la proposta ha
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de ser l’adequació integral d’aquestes zones i que perduri el màxim possible en el temps i alhora
mantenir una estètica que concordi amb els espais a assegurar.
Examinat visualment el talús, cal executar les següents actuacions:
Prèviament s’ha d’efectuar una esbrossada i saneig de la capçalera i superfície del talús que
inclourà la neteja de la vegetació que no sigui necessària pel bon manteniment. Caldrà instalꞏlar
i adaptar al terreny una malla electrosoldada i posterior projecció de gunita amb dosificació de
ciment en un gruix mínim de 10 cms. Aquesta operació abastarà uns 450 m2 aproximadament, i
es realitzarà per la impermeabilització del sòcol del talús en una alçada promig de 4 metres.
Per tal d’ancorar diverses superfícies de roques, caldrà la perforació i injecció de beurada de
ciment especial per ancoratge, amb una barra de diàmetre 25 mm(tipus Gewi), amb una
profunditat mínima de 1,5 metres i posterior colꞏlocació de placa i femella. Una vegada estudiada
la zona es decidirà on s’instalꞏlen els ancoratges i es preveu una superfície d’actuació de 115
m2.
A partir de la inspecció visual efectuada, s’ha detectat que en una superfície aproximada de 1.600
m2, s’ha d’instalꞏlar malla de triple torsió del tipus 5x7x13, filferro galvanitzat de diàmetre 2mm,
amb ancoratge de coronació de la malla i piquetes d’acer corrugat en la base del talús.
CODI CPV:
45.243.110-6 “Treballs estabilització penya-segats”

Durada
L’execució de les obres es preveu que tindrà un termini màxim de UN MES (1).

7. Conclusions
Amb l’execució de l’obra de condicionament d’aquest espai es dotarà a aquesta zona de la futura
rotonda sud d’accés a Gironella, d’una major seguretat evitant despreniment de roques i materials
del marge de la costa de cal Blau
El Servei Tècnic Municipal
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