Expedient núm.: 223/2018
Memòria Justificativa
Procediment: Procediment de Contractació “Zones d’estacionament regulat i
àrea de lleure per a la millora de mobilitat al nucli de Siurana “–Fase 1
Data d'iniciació: 09/05/2018
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
Per tal de resoldre la problemàtica de mobilitat que es produeix en l’accés al
nucli de Siurana, l’Ajuntament va tramitar l’aprovació d’un avantprojecte “Zona
d’estacionament regulat i àrea de lleure per a la millora de la mobilitat al nucli
de Siurana” (2016-0001253), aprovat definitivament en data 2 de novembre de
2016
Posteriorment, es va redactar el Projecte Urbanístic d’Actuació Específica
“Zona d’estacionament regulat i àrea de descans a Siurana”, així com l’Estudi
d’Impacte i integració paisatgística (EIIP), aprovat definitivament per la CTUT
en data 27 de juliol de 2017.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 28 de juliol de 2017
va adoptar l’acord d’aprovació de l’informe al respecte del documentació
tècnica anterior amb les consideracions i condicions emeses pels organismes
sectorials.
Finalment, en base al conjunt d’informes i documentació tècnica disponible la
Diputació de Tarragona, per encàrrec de l’Ajuntament de Cornudella de
Montsant, va redactar el projecte executiu de les actuacions que es consideren
necessàries per a solventar i millorar l’actual problemàtica de circulació i
estacionament de vehicles que es produeix a Siurana: “Zones d’estacionament
regulat i àrea de lleure per a la millora de mobilitat al nucli de Siurana. (Fases 1
i 2)” Clau 2017-0001564.
2. Descripció de la situació actual
a. Licitador: Ajuntament de Cornudella de Montsant
c. Comte de Rius, 10 43360 Cornudella de Montsant
Tel 977 561416 – email: aj. cornudella@altanet.org
b. Marc normatiu: apartat 6.4 del projecte executiu
3. Objecte del contracte
Executar les obres contingudes en la fase 1 del projecte executiu ““Zones
d’estacionament regulat i àrea de lleure per a la millora de mobilitat al nucli de
Siurana. (Fases 1 i 2)” Clau 2017-0001564, per les actuacions núm. 2, 3, 4 i 6.
La documentació tècnica es podrà consultar al perfil del contractant
de
l’Ajuntament que figura a la plataforma pública de contractació pública de la
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generalitat. S’hi pot accedir clicant “perfil del contractant” a la seu electrònica
de l’Ajuntament: https://cornudella.sedelectronica.es/
4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques i requeriments
Atès que el pressupost no supera la xifra de 500.000,00 euros, no
s’exigeix qualificació de contractista per a poder presentar-se a la
licitació de l’execució de les obres.
b. Termini de garantia: 1 any (apartat 5 de la memòria del projecte)
c. Termini d’execució: 3 mesos (apartat 5 de la memòria del projecte
executiu)
d. Protecció lumínica: apartat 11 de la memòria del projecte

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment: El procediment que pertoca és l’obert
simplificat atès que el seu import es troba entre els 80.000,00euros i
2.000.000,00 euros.
b. Qualificació del contracte: contracte d’obres
c. Anàlisi d'execució per lots:
Lot 1:
- Actuació 2: aparcament Lo Codolar – (47.637,71 euros)
- Actuació 3: aparcament Castell de Siurana (23.192,01 euros)
- Actuació 4: adequació entrada Siurana – Camí Siurana Prades
(12.012,60 euros)
Lot 2:
- Actuació 6: Enllumenat aparcament Lo Codolar – Nucli Siurana
(56.845,50 euros)
7. Conclusions
Es licitaran les obres descrites en el projecte indicat (fase 1) en dos lots,
mitjançant el procediment obert simplificat per un pressupost total de
139.687,82 euros (lot 1: 82.842,32 euros i lot 2: 56.845,50 euros), imports amb
IVA inclòs.

El regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis,
Ramon Obradors Hernández
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5. Anàlisi Econòmica
a. Valor Estimat: 139.687,82 euros – apartat 13 de la memòria
b. Estudi de Viabilitat: Sí
c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera: Sí

