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Ha petició del Regidor de Planificació estratègica i urbanisme els tècnics que subscriuen,
Carles R Guerrero Sala i Noemí Morell Rivas arquitectes dels SSTT d’aquest ajuntament,
redacten aquest escrit per tal de definir les condicions tècniques a exigir a les consultores
que es presentin al procediment de contractació de treballs d’assistència tècnica per la
redacció d’un Pla de mobilitat urbana sostenible de Mollerussa, a partir d’ara PMUSM, i
amb aquesta finalitat redactem el següent PLEC de condicions tècniques aplicables a la
licitació

1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
A. Marc legal
Els plans de mobilitat urbana són els elements bàsics que configuren l’estratègia de
mobilitat sostenible d’un municipi, identifiquen els modes de desplaçament dels seus
habitants, i fan propostes concretes i viables per tal d’aconseguir una mobilitat més
sostenible.
El marc legal aplicable als Plans de mobilitat a Catalunya, s’estableix fonamentalment a la
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i més concretament al seu article 9. Altres
normatives a tenir en compte són:






Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de
planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.
Decret 344/2006, de 23 de maig, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada (EAMG).
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental de plans i programes o la
vigent en el moment de redacció del PMUSM.
D 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius nacional de mobilitat
de Catalunya.
Qualsevol altre document normatiu o de planificació que pugui tenir influència en la
mobilitat del municipi.

És de destacar, que la redacció dels Plans de mobilitat, està subjecta a un procés paral·lel
de tramitació ambiental segons allò que s’estableix a la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental de plans i programes.
B. Antecedents
La situació actual de desenvolupament urbanístic del municipi de Mollerussa, caracteritzat
per una alta proporció del sòl urbà i urbanitzable respecte del que correspon als espais
lliures, i que al mateix constitueix 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.
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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.
Igualment constitueix un altre element a considerar als efectes de la mobilitat, la diversitat
de àrees d’activitat econòmica amb empreses de diferent tipus i grandària amb una notable
incidència 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.
C. Finalitat
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:








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.

La imatge de situació respecte de la problemàtica existent, 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.
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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.

2. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte i finalitat del present Plec té per objecte:
A. Definir les condicions i criteris tècnics que han de servir de base per a la redacció
del Pla de mobilitat urbana sostenible de Mollerussa PMUSM.
B. Concretar els documents mínims que haurà de contenir el PMUSM.
C. Incloure els treballs i les actuacions necessàries per a la realització del procés de
participació ciutadana.
D. Especificar els criteris de valoració a aplicar a les ofertes presentades per tal de
definir la que sigui tècnica i econòmicament més avantatjosa.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE
Els aspectes que inclou el contracte són:
A. La redacció del PMUSM amb els documents i anàlisis previs que s’estimin necessaris,
definint el model de mobilitat, motoritzats o no, aportant els documents que contemplin:
1. L’emmarcament
2. La diagnosi
3. Document ambiental exigible:
a. Document inicial estratègic
b. Estudi ambiental estratègic
c. Declaració ambiental estratègic
4. El informe de participació
5. El informe d’al·legacions
6. Els annexos
7. Tot aquell document o apartat d’anàlisi que sigui exigible d’acord amb
la normativa vigent
B. La planificació, la coordinació i la realització de les reunions amb els organismes
implicats: associacions de veïns, de comerciants, empreses dels polígons d’activitat
econòmica, empreses de transport, sindicats, ajuntaments dels municipis veïns, la
Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya, així com altres entitats o associacions
interessades.
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C. La planificació, realització, anàlisi dels resultats i la redacció dels informes resultants del
procés de de participació ciutadana necessari per al desenvolupament i l’aprovació del
PMUSM.
D. L’execució del treball de camp necessari per al desenvolupament del PMUSM
(inventaris, comptatges, enquestes, ...), les quals aniran en la seva totalitat a càrrec de
l’adjudicatari del concurs.
E. La realització de l’avaluació ambiental estratègica del PMUSM. Això inclou la totalitat
dels treballs i estudis que siguin necessaris per a la seva tramitació, el import dels quals
estant inclosos al contracte i aniran a càrrec de l’adjudicatari.
F. Determinar els indicadors de seguiment del contingut del PMUSM que permetin oferir
una visió sistemàtica de l’estat del sistema de mobilitat, facilitar la realització de
comparacions entre diferents sistemes de mobilitat i mostrar la seva evolució al llarg del
temps, de tal manera que sigui possible comprovar l’adequació entre els objectius i les
mesures executades.
Caldrà incloure indicadors de seguiment anual i altres vinculats al termini de 6 anys
establert per la revisió del PMUSM.

4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
A més d’allò establert a les condicions generals del Plec, igualment seran obligacions de
l’adjudicatari els aspectes següents:
A. El contingut i l’estructura del Pla s’haurà d’elaborar amb els principis directors de
planificació de la mobilitat fixats pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent
en la matèria, i haurà de ser coherent amb :
- Les Directrius nacionals de mobilitat
- El Pla de transports de viatgers de Catalunya
- El Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya
- El Pla d’ordenació urbana municipal (POUM) de Mollerussa
B. Els diferents documents es generaran en base al contingut i estructura establerts per la
Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana (2006), editada pel
Departament de territori Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
C. L’adjudicatari haurà de dedicar els recursos humans i materials necessaris per tal de
redactar els documents necessaris per l’aprovació definitiva del PMUSM en les condicions i
el termini fixat per la realització dels treballs.
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D. L’adjudicatari haurà de facilitar a l’Ajuntament de Mollerussa tota la informació i
documentació generada a través del treball de camp, de manera estructurada i en els
formats que es determinin.
E. L’empresa adjudicatària designarà un cap d’estudi, el qual la representarà davant de
l’ajuntament a tots els efectes i circumstàncies que puguin afectar als treballs de redacció
del PMUSM des del inici a la seva aprovació definitiva.
F. Abans de finalitzar el termini màxim de sis (6) mesos a comptar des de la signatura del
contracte, l’empresa adjudicatària lliurarà a l’Ajuntament de Mollerussa un document
d’avançament del PMUSM que contingui els anàlisis i les determinacions relatives a la
utilització de la bicicleta al municipi de Mollerussa.
Aquest document, que es podrà completar de cara a la seva incorporació definitiva al
PMUSM, haurà d’incloure com a mínim les determinacions següents:
1. Memòria descriptiva que inclogui les actuacions de participació ciutadana
realitzades al respecte de la implantació de la bicicleta al municipi de Mollerussa,
tant les de tipus general adreçades al conjunt de la població, com les específiques
adreçades a col·lectius o associacions directament interessats, amb identificació de
les entitats locals consultades.
2. Memòria descriptiva de l’estat actual de la utilització de la bicicleta a Mollerussa,
la seva diagnosi i propostes d’actuació.
3. Llistat de les actuacions que es proposin.
4. Plànols de la proposta dels itineraris urbans que hauran de ser coherents amb
els itineraris ciclables dels municipis adjacents i les rutes turístiques comarcals.
5. Plànols específics d’itineraris d’accés segur als recintes escolars
6. Detalls de les seccions tipus proposades i de la senyalització a aplicar.
7. Solucions per a les àrees d’aparcament de bicicletes, amb atenció especial a la
intermodalitat
G. L’execució de qualsevol altre servei que pugui ser necessari per la redacció del
PMUSM i la realització de qualsevol treball o gestió complementaris, no reflectits al present
Plec, que siguin necessaris per al desenvolupament del treball.
H. En cap cas podrà fer-se servir qualsevol aspecte del present Plec per justificar l’omissió
d’estudis o descripcions que hagin d’integrar el Pla a judici de l’ajuntament de PMUSM o de
qualsevol altra administració competent en la redacció d’informes preceptius per la
tramitació del PMUSM o en la seva aprovació definitiva.
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K. La totalitat dels treballs a realitzar per l’empresa adjudicatària del contracte per la
redacció del PMUSM hauran de tenir en compte la mobilitat des de la perspectiva de
gènere, així com incorporar la salut com a vector transversal de la mobilitat avaluant-ne els
impactes i, finalment, identificar el grau d’incorporació dels avenços tecnològics existents
en la gestió de la mobilitat del municipi.

5. TERMINI PER LA REDACCIÓ DEL PMUSM
La totalitat de la documentació del PMUSM es lliurarà a l’ajuntament de Mollerussa en el
termini màxim de 18 mesos, distribuït en les fases següents, sense perjudici de la
realització simultània de la realització d’algunes d’elles:
FASE 1:
mesos

Recollida d’informació. Definició i execució del treball de camp

2

Inclou la redacció del Document inicial estratègic.
FASE 2:
mesos

Anàlisi de l’oferta i la demanda existent de les infraestructures i

4

serveis. Treballs de camp.
Inclou el lliurament el document d’avançament de la diagnosi i
les propostes de les actuacions relacionades amb la bicicleta
FASE 3:
mesos

Caracterització del sistema de mobilitat

2

FASE 4:
mesos

Diagnosi participada del sistema de mobilitat

4

FASE 5:
mesos

Propostes d’actuació, programa i indicadors finals.

3

Inclou l’Estudi ambiental estratègic.
FASE 6:
mesos

Tramitació final del document.

3

Haurà d’incorporar les prescripcions es determini en els informes
que emetin els diferents organismes competents i les al·legacions
acceptades en el tràmit d’informació pública
Inclou la Declaració ambiental estratègica.
El termini màxim fixat per la redacció i tramitació ............... és de 18 mesos
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6. FASES DE LA REDACCIÓ DELPMUSM
Durant la redacció del PMUSM, a més dels contactes necessaris per definir diferents
aspectes, l’equip redactor mantindrà reunions periòdiques de seguiment amb l’Ajuntament
de Mollerussa, que s’hauran d’ajustar a un calendari prèviament acordat. L’empresa
adjudicatària haurà de redactar i lliurar a l’Ajuntament de Mollerussa una acta resum de les
reunions.
En cap cas es podran fer servir les normes contingudes en aquest plec per justificar
l’omissió d’estudis o tasques que, a judici de l’Ajuntament de Mollerussa, hagin de formar
part dels treballs de redacció del PMUSM.
En cas de divergències en l’execució de l’assistència tècnica, prevaldrà allò que
l’Ajuntament de Mollerussa, en coherència amb allò que figura al present PLEC, acordi.
Les fases del treball seran les següents:

Fase 1.

Recollida d’informació. Definició i execució del treball de camp.

En aquesta fase inicial, caldrà reunir-se amb els responsables polítics i tècnics de
l’Ajuntament de Mollerussa, amb els representants dels ajuntaments dels municipis veïns,
l’Autoritat territorial de mobilitat i altres organismes de la Generalitat competents o afectats
pel contingut del Pla, els diferents operadors de transport públic. Igualment amb els
responsables d’equipaments i empreses o altres activitats econòmiques generadors de
mobilitat a l’àmbit del PMUSM, per tal de reunir tota la documentació nova o l’actualització
de l’existent necessària relativa als següents aspectes,
a) Tot pla o estudi de mobilitat, accessibilitat, d’infraestructures o urbanisme que
estigui en vigència o en redacció en l’àmbit de l’estudi, inclosos plans de
dinamització comercial, auditories ambientals, etc.
b) Dades gràfiques: Cartografia 1/1000 o 1/2000, ortofotoplànols, Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal POUM i/o llurs modificacions, plànols d’activitats (escolar,
laboral, comercial, turística...), plànol de sentits de circulació dels carrers.
c) Xarxa d’itineraris municipal i intermunicipal apta per a l’ús dels modes no
motoritzats.
d) Inventari de centres d’atracció i generació de viatges i tipologia d’usuaris:
e) Punts d’interès i la seva dinàmica de mobilitat, com:
o Equipaments i serveis administratius, turístics, de connexió, etc
o Estació de FFCC i d’autobús
o Equipaments educatius i sanitaris
o Mercat, comercials i terciaris.
o Culturals.
o Industrials, polígons d’activitat econòmica.
f) Dades de població per barri o zona.
g) Dades disponibles referents a l‘ocupació dels vehicles, autocontenció i
autosuficiència.
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h) Dades de motorització i parc de vehicles.
i) Dades de trànsit, intensitats.
j) Dades d’oferta del transport públic urbà i interurbà: línies i parades
georeferenciades, servei, hores vall i hores punta, períodes vall i punta durant
tot l’any. Estat de les pares urbanes i interurbanes, infraestructures i informació
per a l’usuari.
k) Esdeveniments setmanals, mercats, fires –amb especial atenció a la de Sant
Josep- , etc.
l) Dades estadístiques d’accidentalitat per modes de transport i tipologies de via:
accidents i víctimes.
m) Oferta d’aparcament en la via pública existent i tarificació.
n) Polítiques locals en l’àmbit de la promoció del transport públic.
o) Tota la documentació existent que pugui resultar útil per la redacció del
PMUSM.
L’Ajuntament facilitarà al respecte una relació de la informació disponible relacionada amb
la mobilitat que pugui ser utilitzada per a la realització del PMUSM.

Fase 2. Anàlisi de l’oferta i la demanda existent de les infraestructures i serveis.
Treballs de camp
Tal com s’ha apuntat anteriorment, l’adjudicatari haurà de portar a terme tasques de treball
de camp per obtenir informació relativa a la mobilitat necessària per a l’elaboració del
PMUSM mitjançant:
A. Quantificació i localització d’aforaments (vehicles lleugers / vehicles pesants /
bicicletes / micromobilitat )
L’aforament es farà amb doble goma per tal de poder estudiar la tipologia dels
vehicles. S’instal·laran comptadors que permetin l’acumulació de dades. Els
resultats es presentaran en un únic full de dades per aforament diari i sentit. Caldrà
detallar les variables i els paràmetres utilitzats en l’aforament.
B. Característiques de la xarxa viaria per a vianants.
1. Seccions i amplades d’usos.
2. Trams exclusius per a vianants o de plataforma única.
3. Existència o no de pas de vianants en les cruïlles i si està adaptat o no (rebaixat
o elevat).
4. Regularitat del paviment de la vorera.
5. Percentatge de la secció destinada als vianants.
6. Punts crítics (existència de mobiliari o elements d’instal·lacions que dificulten el
pas)
7. Il·luminació dels carrers.
8. Senyalització dels carrers.
9. Xarxa de camins no pavimentats.
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C. Característiques dels carrers del municipi en l’àmbit de les bicicletes.
1. Identificació de la xarxa d’itineraris per a bicicletes.
2. Xarxa de carrils bici existents.
3. Amplada dels carrils.
4. Obstacles i mancances dels trams de carril existents.
5. Discontinuïtats en la xarxa de carrils bici.
6. Punts perillosos en la xarxa de carrils bici.
7. Carrers de zona 30 aptes per a l’ús de bicicletes.
8. Carrers de plataforma única aptes per a la circulació de vianants.
9. Camins aptes per al trànsit ciclista.
10. Dotació d’aparcament per a bicicletes i punts amb dèficit d’oferta.
11. Característiques i seguretat de l’aparcament.
12. Demanda de lloc d’aparcament per a bicicletes.
D. Característiques del transport públic (BUS i ferrocarril).
1. Geolocalització de les parades de transport públic.
2. Anàlisi de l’estat de les parades, mobiliari i la disponibilitat d’informació.
3. Anàlisi de l’accés a la informació al viatger relativa als horaris i les línies (SIV i
SAE)
4. Inventari d’obstacles i barreres arquitectòniques que dificulten l’accessibilitat al
servei de transport.
5. Cobertura territorial del transport públic.
E. Característiques dels carrers del municipi en l’àmbit del vehicle privat.
1. Jerarquització viària actual.
2. Jerarquització viària prevista.
3. Amplades i número de carrils.
4. Tipus i estat del paviment.
5. Mesures de velocitat del vehicle privat.
6. Elements reguladors de la velocitat.
7. Senyalització vertical i horitzontal.
F. Aparcament.
1. Inventari del nombre de places d’aparcament disponibles per a turismes i
motocicletes en sòl públic per zones i tipologia.
2. Inventari del nombre d’aparcaments associats a equipaments o centres
comercials.
3. Anàlisi del grau d’ocupació de les diverses zones d’aparcament segons
tipologies de plaça i època de l’any.
4. Inventari de places d’aparcament per a vehicle elèctric, amb i sense possibilitat
de recàrrega.
5. Anàlisi de la indisciplina en l’estacionament, ja sigui per estacionament indegut,
o per no respectar la tarifa o els elements de l’estacionament regulat.
G. Intercanviadors.
1. Identificació dels diferents punts d’intercanvi de mobilitat del municipi: ubicació,
capacitat, manteniment, demanda, accessibilitat.
2. Transport públic – transport públic (autobús interurbà, ferrocarrils i taxi).
3. Transport privat (cotxes, motos) – transport públic.
12
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4. Transport públic – bicicleta
H. Transport de mercaderies i logística.
1. Identificació dels punts generadors de trànsit de mercaderies situats dins del
municipi de Mollerussa, i els més importants situats als municipis conurbats.
2. Intensitat dels fluxos de vehicles de mercaderies.
3. Inventari del nombre de zones de càrrega i descàrrega i les seves
característiques.
4. Anàlisi de l’ocupació, rotació i indisciplina en les zones de càrrega i descàrrega.
I.

Anàlisi d’externalitats.
1. Càlcul del consum energètic generat pels diferents tipus de vehicles.
2. Càlculs dels nivells d’emissions i immissions generades pels gasos d’efecte
hivernacle i els altres gasos contaminants.
3. Mesures de soroll.
4. Altres.

J. Aforaments vehicular i d’usuaris de les diferents xarxes.
Es realitzaran els aforaments que es considerin necessaris per a la finalitat dels
treballs a realitzar al PMUSM i que complementin aquells realitzats pels titulars de
les infraestructures de mobilitat amb incidència a la població. Igualment s’aportarà
aquella informació tècnica existent al respecte que pugui ser rellevant pels treballs.
Per la realització dels aforaments, s’instal·laran comptadors que permetin
l’acumulació de dades. Els resultats es presentaran per aforament diari i sentit, amb
un resum diari d dades relacionades d’interès (velocitat, tipologia de vehicles, ...) i
amb gràfiques de l’evolució diària. Caldrà detallar les variables i paràmetres
utilitzats en l’aforament i traslladar-los de forma clara i interpretable..
K. Enquestes
Recaurà sobre l’adjudicatari dels treballs la totalitat de les despeses directes i
indirectes derivades de la preparació de les enquestes, la seva realització així com
el seu anàlisi, conclusions i presentació de les dades, així com qualsevol altre .
L’adjudicatari, en la seva proposta haurà d’especificar i detallar el tipus, nombre i
contingut de les d’enquestes a realitzar, així com el calendari previst per a la seva
realització. Un cop finalitzat els treballs, l’equip redactor lliurarà PMUSM el
document tècnic resum de les enquestes en format editable, utilitzant arxius word i
excel.

Fase 3.

Caracterització i/o modelització del sistema de mobilitat

A partir de les anàlisi de l’oferta i de la demanda es realitzaran les tasques següents:
A. Caracterització i/o modelització de la xarxa.
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B. Assignació de trànsit a la xarxa segons modes de transport. Calibració del model
(amb dades analítiques existents i noves).
C. Anàlisi de l’evolució futura del trànsit i de la mobilitat en tots els models de
transport. Caldrà tenir en compte dels efectes de l’obertura del vial nord dins i fora
del municipi.
D. Càlcul dels indicadors actuals i previstos segons l’evolució tendencial. Els
indicadors a avaluar són els que les Directrius Nacionals de mobilitat determinen
com a obligatoris per als plans de mobilitat urbana. A més, les fitxes de les
actuacions del PMUSM haurà d’incorporar indicadors per tal de mesurar el seu grau
de compliment.
L’adjudicatari haurà de facilitar un arxiu on es detalli de manera comprensible com
han estat calculats els indicadors i les fonts d’informació utilitzades.
E. Càlcul específic dels indicadors ambientals actuals i futurs previstos, necessaris per
l’avaluació ambiental del pla.

Fase 4. Diagnosi participada de la situació actual i prevista pel futur. Punts forts i
febles delsistema de mobilitat.
A partir de la caracterització / modelització del sistema de mobilitat es realitzarà una
diagnosi de la situació actual i de la prevista en el futur, valorant els escenaris actuals i
tendencials, entre els quals l’obertura del vial Nord entre els límits de terme amb els dels
municipis veïns de Fondarella i Golmés i els seus efectes.
En aquesta fase l’adjudicatari, seguint les indicacions de la Comissió o de la persona
encarregada per l’Ajuntament de la direcció i supervisió PMUSM i efectuarà, com a mínim,
les tasques següents:
A. Presentació dels treballs a les regidories o al departament municipal afectat.
B. Realització de sessions de treball necessàries per tal de recollir les aportacions i
suggeriments i definir el model definitiu.
C. Disseny i implementació d’un sistema de participació ciutadana obert a tota la
ciutadania a traves de les webs de l’Ajuntament de Mollerussa. Aquest sistema ha
de servir no solament com a canal de comunicació en aquest procés, sinó com a
instrument permanent durant la vigència del PMUSM.
La proposta es sotmetrà a la supervisió dels serveis informàtics municipals i haurà
de recollir les indicacions que aquests puguin establir. Serà preceptiva l’acceptació
de la proposta per part de la regidoria competent en allò que afecta als processos
de participació ciutadana a Mollerussa, actualment la “!Regidoria d’Educació,
Participació, Grup Sant Isidori i Pla de Barris”.
14

NÚM.EXP: 1412-3-2021

Contractacions de consultoria i
assistència tècnica

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

D. L’adjudicatari haurà d’organitzar i realitzar les reunions d’àmbit territorial i sectorial
que siguin necessàries, i com a mínim aquelles que es requereixen per tal de donar
compliment al procés de participació amb l’objectiu d’obtenir el informe favorable
d’aprovació del PMUSM.
E. L’adjudicatari haurà de preparar la documentació i/o presentacions necessàries així
com donar suport tècnic i de coordinació participativa a les reunions
complementaries que, simultàniament als treballs de redacció del PMUSM,
l’Ajuntament de Mollerussa pugui organitzar.

Fase 5. Propostes d’actuació, programa i indicadors finals.
L’adjudicatari elaborarà un inventari previ de propostes i programes d’actuació necessaris
per a garantir l’eficiència i l’adequada implementació del Pla, establint un calendari
d’execució de les actuacions programades, indicant l’ordre de prioritat de cada proposta i la
valoració dels costos de les actuacions.
Una vegada es disposi d’aquest inventari previ, l’Ajuntament de Mollerussa determinarà i
concretarà les actuacions a fixar en un inventari definitiu a conformar per part de
l’adjudicatari.
Tot seguit es procedirà a la realització del procés de participació ciutadana de la fase de
propostes. Aquesta fase consistirà en reunions amb els òrgans i entitats indicats per
l’Ajuntament de Mollerussa així com reunions informatives i consultives d’àmbit territorial i
sectorial acordades amb la Comissió o persona designada per l’Ajuntament o per la
direcció del PMUSM.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar la informació i la documentació elaborada en la
redacció del PMUSM que sigui escaient així com el suport tècnic presencial necessari a les
diferents sessions que conformaran el procés de participació.
Dins d’aquesta fase l’adjudicatari haurà de redactar l’estudi ambiental estratègic del
PMUSM.

Fase 6. Tramitació del document i modificacions.
Posteriorment a la redacció del document final s’han de seguir uns tràmits en els quals
serà necessària la participació de l’adjudicatari redactor del PMUSM tant en reunions de
tramitació com en la possible modificació dels documents lliurats, a requeriment dels
informes sectorials dels diferents organismes avaluadors dels documents del pla de
mobilitat, si es que aquesta resulta necessària, inclòs les que puguin afectar a l’estudi
ambiental estratègic. Els tràmits a seguir seran els següents:
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A.
B.
C.
D.
E.

Presentació del . PMUSM per a la seva aprovació inicial.
Informe de l’autoritat territorial sobre el contingut i determinacions del PMUSM.
Informació pública.
Resolució, al·legacions i redacció de la declaració ambiental estratègica.
Aprovació de la Declaració ambiental estratègica i aprovació final del PMUSM.

Qualsevol canvi en la documentació que conforma el PMUSM, objecte del present plec de
prescripcions tècniques, la qual sigui requerida en el contingut dels informes rebuts per
avaluar les diferents etapes de la tramitació del document, així com de les diferents accions
de participació, aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària dels treballs de redacció del Pla.

7. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR
Quan s’hagi donat per completada cada una de les sis fases establertes en aquest
Plec per la realització dels treballs, l’adjudicatària lliurarà a l’Ajuntament de
Mollerussa un informe resum justificatiu del compliment dels objectius fixats per a
cada fase.
El informe resum recollirà el detall de les actuacions realitzades que inclourà la relació
d’entitats, organismes i persones contactades, els informes sol·licitats, els treballs de camp
efectuats, els resultats obtinguts així com qualsevol altra informació rellevant per tal que la
Comissió o la persona designada per l’Ajuntament de Mollerussa o per la Direcció i la
supervisió dels treballs pugui realitzar les funcions que li hagin estat assignades.
Finalitzades les fases de redacció del PMUSM, l’adjudicatari haurà de presentar els
documents següents:
A. Tres (3) exemplars del PMUSM definitiu en suport paper DIN-A-4, que inclogui els
plànols en format DIN-A-3.
B. Tres exemplars de cada un dels documents ambientals a tramitar (estudi ambiental
estratègic, informe ambiental i memòria ambiental) en suport paper DIN-A-4, i un
en suport digita editable i PDF.
C. Un exemplar del PMUSM definitiu en suport digital, en format PDF.
D. Un exemplar del PMUSM definitiu en suport editable:
1. Els textos escrits es presentaran en format DIN-A-4 vertical, en arxius
compatibles amb Microsoft Office (Word, Excel, ...)
2. Els annexos gràfics corresponents a plànols en suport paper de dimensions
superiors al DIN-A-4, s’adjuntaran a més en un ANNEX independent en formats
DIN-A-3 o DIN-A-2. No es presentaran formats superiors.
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3. Els fitxers de gràfics es presentaran en format AUTOCAD i QGIS. La base
cartogràfica serà la de la darrera versió editada per el Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya
E. Un exemplar en suport paper i digital del document comprensorial del PMUSM que
inclogui un resum executiu de les seves determinacions.
F. Un ANNEX amb la relació de noms, adreces i telèfons de les persones amb qui
s’hagi contactat, dels diferents organismes i entitats que estiguin relacionades en el
projecte.

8. METODOLOGIA DE LA REALITZACIÓ DEL PMUSM
A. Introducció
1. Antecedents i àmbit d’estudi
El PMUSM haurà de garantir la seva adequació a les determinacions amb el Pla
d’Ordenació Urbana de Mollerussa (POUM) i amb tots els altres documents de
planejament urbanístic aprovats o en tràmit. Igualment haurà de ser coherent
amb allò establerts als instruments de planejament urbanístic vigents als
municipis veïns i que impliquin afectacions directes amb Mollerussa.
Es definirà l’àmbit d’estudi i se situarà geogràficament, elaborant documentació
gràfica al respecte.
2. Procés de redacció
La redacció del PMUSM s’estructurarà seguint les fases descrites als diferents
apartats d’aquest document, i de manera especial als punts 5 i 6.
3. Participació ciutadana
El PMUSM preveu la necessària participació ciutadana en l’elaboració del Pla i
en aquest aspecte es vol incidir en dotar en el procés de participació dels
mecanismes necessaris per a garantir la màxima participació pública.
Els canals de participació es descriuen en l’apartat 13 del present Plec.
L’objectiu és poder recollir les aportacions dels ciutadans al llarg de totes les
fases de redacció del Pla, per tal de definir el model de mobilitat desitjat.
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Tots aquells aspectes de la redacció del Pla que impliquin participació ciutadana
es realitzaran en coordinació i sota la supervisió de la l’òrgan que determini
l’Ajuntament de Mollerussa.
B. Objectius
Mantenint un criteri de mobilitat sostenible i segura, els objectius a assolir són els
següents:


Definir l’escenari general de la mobilitat futura (2023-2028)



Caracteritzar i/o modelitzar el sistema de mobilitat existent en l’actualitat a l’àmbit
de l’estudi.



Realitzar una diagnosi tècnica del sistema, on es posin de manifest els seus
punts forts i febles.



Proposar mesures correctores per aquestes mancances i proposar els sistemes
alternatius a potenciar.



Formular un programa d’actuacions concretes amb les fases d’implementació i
els costos desglossats per actuació.



Crear un quadre de comandament amb els indicadors que permetin avaluar el
grau d’aplicació de les propostes.

C. Anàlisi de l’oferta i la demanda
Caldrà analitzar l’oferta i la demanda dels sistemes de mobilitat a partir de tota la
informació recollida i inventariada i en particular es farà referència a:
1. Planejament vigent i previst.
Es farà una descripció del planejament vigent destacant els usos del sòl, els
plans ja desenvolupats així com els que estiguin en desenvolupament. Es farà
referencia a les futures revisions del POUM vigent.
S’analitzaran en aquest apartat altres qüestions a tenir en compte com
l’evolució de la construcció d’habitatges, els equipaments i serveis de la trama
urbana així com els projectes en desenvolupament i els previstos.
S’haurà d’avaluar el creixement de la mobilitat en cada nou desenvolupament i
els viatges generats per aquests segons el decret dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.
Es farà especial atenció als efectes dels nous desenvolupaments urbans als
sectors de sòl urbanitzable delimitat:
18
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Residencials: SUBd-8, SUBd-12 i SUBd-15.
D’activitats: SUBd-1 i SUBd-9.

Caldrà considerar els efectes en la mobilitat de la població dels polígons
d’activitat existents als municipis del Palau d’Anglesola i Vila-sana. Igualment
pel que fa als efectes dels desenvolupaments previstos als municipis veïns de
Golmés i de Fondarella, en els terrenys que limiten amb el terme de Mollerussa:



Golmés: Sectors d’activitat situats a l’est del límit del terme
municipal de Mollerussa.
Fondarella. Sector d’activitat adjacent al SUBd-9 de Mollerussa.

Caldrà estudiar en profunditat els efectes en la mobilitat de la població i en el
carrer de Ferrer i Busquets suposarà de la futura obertura del vial Nord al llarg
del terme municipal de Mollerussa, així com la seva prolongació en el de
Golmés incloent la connexió amb l’antiga CN-II. Aquest by-pass urbà, implicarà
la conversió de la travessia urbana de l’antiga CN-II, actual carrer de Ferrer i
Busquets, en eix cívic que compatibilitzi la circulació de vehicles i el repartiment
de mercaderies, amb l’eixamplament de les voreres i el seu arbrat i espai per a
itineraris de bicicletes.
S’analitzarà l’àrea especialitzada d’equipaments supramunicipals de La Serra i
la mobilitat de tot tipus tota mena que li és vinculada.
2. Xarxa de vianants
Es detallaran tots els itineraris de xarxa de vianants, relacionant-los amb els
equipaments, els centres d’atracció, els eixos principals de la població i els
centres generadors de mobilitat.
Es determinarà l’existència o no de voreres en els itineraris i la resta de les
seves característiques: ample útil, guals de vianants adaptats, passos de
vianants existents i tipologia, semàfors de botonera i tota la informació
infraestructural específica per a persones de mobilitat reduïda i per a les
persones invidents.
Els vials d’aquesta xarxa, es classificaran en diferents tipus tenint en compte la
seva utilització exclusiva o no per a vianants, la prioritat d’ús, les zones 30 o
convencionals. També es diferenciarà si tenen una secció separada físicament
de la vorera o si són de plataforma única.
3. Vehicle privat.
S’analitzaran les dades de trànsit disponibles per les diferents administracions
gestores de les vies que afecten a la ciutat, amb especial atenció a les
travessies urbanes.
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S’indicaran els punts on s’han realitzat aforaments i s’analitzaran les dades
obtingudes, elaborant plànols d’intensitats i densitat de trànsit per tipus de
vehicles, identificant el percentatge que correspongui a vehicles pesants.
4. Xarxa de ciclistes.
S’analitzaran els carrils bici existents i aquells vials que per les seves
característiques (zona 30, prioritat invertida, altres) configurin la xarxa actual
d’itineraris. Es definiran amb totes les seves característiques geomètriques, de
senyalització, abalisament, mesures de seguretat, etc.
Es definirà la xarxa potencial en funció de les viés actuals i de les previstes per
on pugui passar un itinerari ciclista i la seva compatibilitat amb altres vehicles de
mobilitat personal (VMP), tenint en compte el futur desenvolupament de les
actuacions urbanístiques previstes.
5. Xarxa de transport públic col·lectiu.
S’identificaran les xarxes de transport públic col·lectiu existents en el municipi.
Es farà una descripció dels diferents modes de transport públic: autobús
interurbà, servei de taxi, ferrocarril, identificant els següents conceptes:


Transport interurbà
- Línies
- Característiques. Abast i deures de les concessions
- Origen del viatge al territori
- Cobertura territorial de la demanda
- Destinació de les línies que neixen o passen pel territori
- Freqüència de pas, temporalitat i horari de servei
- Disponibilitat d’informació estàtica i dinàmica



Servei de Taxi
- Origen i destinació dels viatgers al territori
- Cobertura territorial
- Localització de la demanda
- Localització i estat de les parades
- Disponibilitat d’informació estàtica i dinàmica del servei



Ferrocarril
- Origen i destinació dels viatgers al territori
- Cobertura territorial
- Oferta i demanada de l’estació de ferrocarril. Mobilitat associada
- Funcionament de la intermodalitat amb l’estació d’autobús
- Accessibilitat per a vianants, bicicletes, taxi, vehicles particulars,
etc.

Caldrà entrevistar-se amb els operadors de transport per tal de completar la
informació amb la visió pràctica dels explotadors dels serveis.
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6. Aparcament.
S’analitzaran tots els aparcaments de la ciutat, places i tipologia de tarifes, model
de gestió, ocupació setmanal. Es representaran mitjançant plànols la informació
següent classificada per seccions censals o altres distribucions territorials
acordades amb l’Ajuntament.
L’anàlisi de la demanda es basarà en la quantificació de tres tipus d’usuaris:


Demanda residencial:
- Per al càlcul de la demanda residencial es requerirà informació
sobre la població censada a cada zona i el parc de vehicles. Per
comparació entre l’oferta i la demanda es determinarà la situació
actual de dèficit o superàvit que serà confirmada amb la realització
d’inventari d’ocupació nocturna de places d’aparcament.



Demanda terciària (treball i gestions):
- Per a quantificar aquesta demanda es proposa la realització de
treball de camp de rotacions de matricules en sectors representatius
de la utilització de la calçada i d’aparcaments.
- De forma simultània al procediment de rotació es realitzarà un
seguiment de:
Les operacions de càrrega i descàrrega
La indisciplina d’estacionament
La tipologia de l’usuari (mitjançant les enquestes al conductor)



Demanda de la població flotant (fires, festes i altres esdeveniments):
- S’analitzarà la demanda generada per les diverses tipologies
d’esdeveniments que generen mobilitat específica. Per comparació
entre l’oferta i la demanda es determinarà la casuística de les
diferents problemàtiques i les propostes d’actuació que es puguin
plantejar.
- Cal considerar de manera específica la Fira de Sant Josep, així
com la resta d’activitats firals. Igualment la Festa Major.

7. Transport de mercaderies.
S’analitzarà totes les dades disponibles referents a la xarxa de circulació i
distribució de mercaderies, estudiant l’oferta i la demanda d’aparcament
vinculada a la càrrega i la descàrrega de mercaderies a la xarxa viària urbana.
A partir de les dades obtingudes es proposaran les mesures que es considerin
oportunes per tal de millorar les condicions de la prestació d’aquest servei a les
empreses, els comerços i a població en general.
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8. Vehicles de mobilitat personal (VPM) i micro-mobilitat.
Es refereixen a la mobilitat amb vehicles que no tenen la consideració de
vehicles de motor. Existeixen diferents vehicles classificats segons la tipologia
(Instrucció 16/124 de la DGT) per exemple patinets elèctrics, skates, monocicles
elèctrics, hoverboard, segways, cicles de més de dues rodes, etc. Caldrà
analitzar la proliferació d’aquests modes de desplaçaments, analitzar-ne l’ús i
proposar mesures i iniciatives al respecte.
9. Seguretat viària.
S’analitzaran les dades d’accidentalitat, tot detectant punts negres i analitzant
les seves causes. Es prendrà dades de la velocitat dels vehicles en els eixos
amb més sinistralitat. Es detectaran també les zones amb risc d’accidentalitat
potencial com les zones amb presència d’usuaris vulnerables: gent gran i
infants i nens.
Es proposaran diferents alternatives per la creació de camins escolars segurs.

D. Estudi de la mobilitat global
Es recolliran les dades existents de la mobilitat quotidiana i no quotidiana dels darrers
anys.
1. Es farà referencia als centres d’atracció i de generació de viatges dins del nucli i
dels viatges amb origen i destinació a l’exterior del municipi. Es detallaran els
motius principals dels viatges: treball, estudi, gestions, oci, ...
2. Es considerarà la mobilitat dels estudiants, en especial amb origen i destí a
l’àmbit del Parc de la Serra, amb la finalitat de poder proposar camins escolars
segurs.
3. S’analitzaran els modes de transport utilitzats pels viatges, els temps i les
freqüències de desplaçament.
4. En els modes no motoritzats a peu i en bicicleta, s’estudiaran els principals
itineraris mitjançant les dades obtingudes en els aforaments.
5. Es farà especial atenció als carrers amb prioritat per als vianants i bicicletes, les
zones comercials, estacions de transport interurbà, entres educatius i parcs.
6. 6. La demanda també s’analitzarà a través d’entrevistes amb associacions i
grups de vianants i ciclistes.
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9. CARACTERITZACIÓ I MODELACIÓ DEL SISTEMA DE MOBILITAT
A partir del resultat dels aforaments, les enquestes i de l’anàlisi de la resta d’informació
disponible, s’haurà de definir una matriu origen / destí, tant per als vehicles com pel
transport públic de superfície. El consultor haurà d’elaborar un model de simulació de la
distribució de la mobilitat en les vies de ciutat i accessos, calibrat per a la situació actual de
mobilitat i que per tant la reprodueixi amb un cert grau de precisió, que permeti efectuar
assignacions per a avaluar les propostes d’actuacions a curt i mig termini. Aquest model de
circulació serà doble, d’una banda es modelitzarà el transport en vehicle privat i d’altra es
farà una modelització del transport públic per superfície.
A. Model per al vehicle privat
Els models habitualment emprats són del tipus gravitatori, on la variable de la funció
de resistència o fricció interzonal sol ser el temps de recorregut o el cost
generalitzat del transport. Solen utilitzar-se diferents models segons el tipus de
vehicle, motiu del viatge o tipus de trànsit. L’experiència aconsella emprar models
amb diferents formulacions per als viatges interns, de penetració i de pas, amb
referència a l’àrea d’estudi, a més de diferenciar els vehicles lleugers i pesats,
sempre que aquests tinguin entitat pròpia. L’ajust dels paràmetres del model es
realitzaran tot prenent com a referència la situació actual del transit reflectida a la
matriu origen / destinació elaborada.
1. Previsions de trànsit. Projecció de la matriu de viatges.
La prognosi del transit futur haurà d’establir-se tot considerant un període de
projecte de 6 a 12 anys.
Els anys de referència per determinar les previsions seran els número: 0 (any
actual), 6 i 12. La projecció de la matriu de trànsit es farà com a mínim pels
anys 6 i 12 mitjançant la determinació dels valors futurs de les variables
explicatives de les funcions de generació i, en conseqüència de la variació de la
fricció del model de distribució de trànsit adoptat.
2. Disseny i calibrat del model.
El desenvolupament del model de trànsit inclourà les següents activitats:





Zonificació de la xarxa de l’àmbit d’estudi, i preparació d’una matriu
O-D (origen – destí) inicial utilitzant les dades de l’enquesta de
mobilitat realitzada.
Preparació de les dades socioeconòmiques de les zones de trànsit.
Construcció del graf de la xarxa de trànsit amb definició de les
característiques d’arcs i nusos, a partir de les dades de l’inventari de
mobilitat efectuat.
Calibrat del model d’assignació a la xarxa utilitzant els aforaments de
trànsit disponibles, i les dades de les enquestes realitzades.
Generació d’una nova matriu origen – destí.
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Disseny de l’agrupació de zones de trànsit en macro zones que
permeti una explicació més agregada de les característiques de
mobilitat, i obtenció de les variables de comunicació entre les macro
zones.

El suport informàtic i la base de dades hauran de acomplir les següents
característiques:


El model informàtic s’haurà de definir i implementar sobre un sistema
de simulació macroscòpica tipus EMME/2, TransCAD, VISUM o
similar.



Les bases de dades resultants del desenvolupament del model es
lliuraran en el format de software que disposi l’Ajuntament de
Mollerussa, per tal de poder analitzar i visualitzar tots els estudis i
altres documents relacionats en el Plec.

3. Criteris de zonificació.
La zonificació interna de la població haurà de ser suficientment detallada per a
permetre l’anàlisi dels canvis d’ordenació i usos de la xarxa bàsica, així com les
modificacions d’infraestructura de xarxa proposades. La zonificació externa
haurà de ser adequada per a la simulació de la selecció d’itineraris de
comunicació amb les ciutats i zones exteriors.
La zonificació dissenyada s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la Comissió o la
persona encarregada per l’Ajuntament de Mollerussa pel seguiment dels
treballs, la qual indicarà la procedència o no de realitzar ajustos o modificacions.
4. Etapes de realització.
La realització dels treballs d’aquest apartat hauran d’efectuar-se en etapes que
permetin la supervisió dels resultats i les bases de dades parcials per la direcció
del PMUSM.
Es relacionen a continuació les etapes de desenvolupament del Pla i la
documentació impresa i gràfica que el consultor haurà de preparar per a
efectuar la supervisió i seguiment dels treballs. Aquesta documentació haurà de
ser lliurada pel consultor adjudicari al final de cada fase, i s’hi introduiran les
modificacions sol·licitades per la Comissió o la persona encarregada de la
supervisió dels treballs:
a. Zonificació i matriu O-D (origen –destí) inicial
Bases de dades.
Plànols de zonificació interior i exterior.
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Representació gràfica en color dels nivells de generació i atracció per zones
i macro zones.
Representació gràfica dels fluxos més importants entre zones i entre macro
zones.
b. Preparació del graf de la xarxa
Base de dades
Representació gràfica de la xarxa amb els principals paràmetres de definició
del funcionament d’arcs i nusos, a escales adequades per la seva anàlisi
directa.
c. Calibratge final del model i la matriu O-D
Base de dades
Representació gràfica amb informació de les variables dels arcs:
- Intensitats de trànsit o nombre d’usuaris de l’oferta.
- Velocitats.
- Coeficients de saturació.
- Nivells de servei.
- Intensitats totals de trànsit en els nusos.
Esquemes de distribució de les intensitats de trànsit de cada moviment en
les interseccions crítiques.
Representació gràfica en color dels nivells de generació i atracció per zones
i macro zones.
Representació dels fluxos més importants de connexió entre zones i entre
les macro zones.
Representació gràfica de nivells d’accessibilitat entre macro zones.
Finalment es farà una jerarquització de la xarxa viària interna i externa del
municipi tot fent la classificació de les vies en les següents tipologies:
- Accés i vies interurbanes.
- Vies principals urbanes.
- Vies secundàries urbanes.
- Vies veïnals.
Es detallaran les interseccions de la xarxa bàsica, tot classificant-les per
tipologies i establint el percentatge en cada cas.
S’identificaran els itineraris del trànsit pesat degut al transport de
mercaderies per als equipaments o polígons industrials. Tota la informació
de bases de dades es lliurarà en format imprès i en suport informàtic
compatible amb els programes de l’ajuntament de Mollerussa.
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La informació de representació gràfica es lliurarà plotejada sobre paper, i en
format informàtic importable sobre AUTOCAD o similar, o qualsevol altre
suport acordat amb la direcció del pla.
B. Model de transport públic
A partir de les dades específiques de transport públic de la demanda d’ús
analitzada, de les enquestes i de qualsevol altre tipus d’informació disponible,
caldrà definir una matriu Origen – Destí per la mateixa zonificació plantejada en la
circulació en vehicle privat.
Posteriorment, es completarà el graf de la xarxa oferta per a transport públic amb
les dades d’inventari recollides en els apartats anteriors. S’identificaran les línies
d’autobús existent, amb les parades existents.
Caldrà representar la següent informació sobre l’assignació:
- Cobertura geogràfica
- Freqüència
- Velocitat comercial
- Nombre de línies i parades
- Nombre de línies i de parades
- Km recorreguts 7 any
- Vehicles km / habitant
- Origen, parades i destí de les línies
- Horaris de funcionament
- Temps de viatge
- Capacitat per hores, diferenciant entre dies feiners i festius o caps de
setmana
- Cost dels viatges
- Existència de semàfors específics
- Passatgers / dia
- Altres dades d’operació
- Tota la informació que la direcció del pla demani sobre l’explotació de les
dades
C. Model d’aparcament
Per comparació de l’oferta de places útils en la situació actual amb la demanda de
cada tipus d’usuari s’establiran els dèficits (o superàvits) actuals de places a cada
zona. Es representaran gràficament i es compararan amb els resultats de l’inventari
d’ocupació nocturn realitzat.
D. Model ambiental
A partir del model de circulació s’extrauran les dades necessàries per l’avaluació
ambiental estratègica i en particular com a mínim:
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- Dades d’emissions de soroll
- Dades d’emissions a l’atmosfera de NOx, PM10 i GEH.
- Consum energètic
E. Intermodalitat
La connexió eficaç, entre tots els mitjans de transport i la coordinació entre els
serveis que presten és un element bàsic per garantir el desenvolupament
sostenible.
Així el PMUSM estudiarà els:
- Punts d’intercanvi actuals de la ciutat: localització, idoneïtat, millores de
disseny per a oferir un millor servei.
- Nous intercanviadors: localització, intermodalitats a servir, paràmetres
bàsics d’ocupació i disseny.
F. Caracterització del sistema futur de mobilitat
A partir de la previsió del creixement urbanístic de la població i d’altres variables
socioeconòmiques internes i externes, s’haurà de fer l’avaluació del model de
mobilitat futur per als 6 i 12 anys a partir de l’any base.
Per tal de definir la mobilitat generada pels nous desenvolupaments urbanístics o
per les zones de sòl amb canvi d’ús, s’aplicaran els paràmetres definits en el Decret
344/2006 dels Estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
De les consideracions anteriors en resultarà una matriu Origen – Destí multimodal
amb més zones de generació i d’atracció de viatges. A partir d’això caldrà fer la
matriu específica per al vehicles privat i per al transport públic en funció de les
previsions tendencials de repartiment modal per als anys de l’estudi.
D’altra banda caldrà incorporar al model totes les infraestructures a executar en els
propers 6 i 12 anys per tal de completar el model d’oferta d’infraestructures en
l’àmbit de l’estudi. També caldrà incorporar-ne totes les línies de transport públic
previstes.
Finalment caldrà repetir tots els passos d’assignació i de calibratge, i es presentarà
específicament la mateixa informació que en la situació actual.
A partir del model de circulació s’extrauran les dades necessàries per l’avaluació
ambiental estratègica, i en particular i com a mínim:
- Dades d’emissions de soroll.
- Dades d’emissions a l’atmosfera de NOx, PM10 i GEH.
- Consum energètic.
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10. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT
A. Diagnosi de la situació actual
L’adjudicatari haurà d’efectuar el processament del resultat de les dades de
mobilitat analitzades per a definir les característiques bàsiques del model de
mobilitat existent, i ressaltar totes les seves carències, situacions conflictives i punts
febles o crítics.
L’anàlisi utilitzarà les dades de mobilitat disponibles i les dades resultat del model
d’assignació, que aportarà l’avaluació dels resultats obtinguts a la xarxa.
S’efectuarà una diagnosi per a cadascun dels àmbits o sectors d’estudi, tot
analitzant les variables de funcionament, reflectint les principals carències i
necessitats de millora, incloent les problemàtiques relatives als objectius directes
de cada àmbit de mobilitat, i els impactes sobre les variables ambientals i
socioeconòmiques.
Com a resultat dels treballs de diagnosi es presentaran les estadístiques gràfics de
l’anàlisi de les dades i el model d’assignació, i les memòries explicatives de les
diagnosis acompanyades de material gràfic explicatiu.
S’efectuarà finalment una diagnosi global crítica sobre el sistema o model de
mobilitat existent i en particular es prendrà especial atenció als següents apartats:
1. Mobilitat a peu i PMR.
Distribució d’espai en la xarxa urbana actual:
- Barreres físiques artificials. Permeabilitat territorial (vies de tren, vies amb
alta intensitat de trànsit etc.).
- La no continuïtat dels itineraris de vianants.
- Itineraris adaptats per a persones de mobilitat reduïda.
- El pendent dels carrers.
- Estacionament antireglamentari en vorera.
- Amplada i tipus de voreres, estat i conservació.
- Obstacles a les voreres com senyals, contenidors, fanals, arbres, papereres,
etc.
- Necessitat de passos a diferent nivell.
- Els guals de vianants no adaptats.
- La insuficiència de carrers amb prioritat per a vianants.
- Les fases semafòriques per al creuament de vianants.
- Escales sense alternativa per a PMR.
- Inexistència de voreres.
- Falta de passos de vianants.
- Il·luminació dels carrers.
- Connectivitat interurbana.
- Demanda de mobilitat a peu en el municipi.
- Identificació dels punts de congestió de vianants.
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-

Percepcions qualitatives dels usuaris a través de les dades generades per
mitjà d’enquestes.

2. Mobilitat en bicicleta.
- Barreres físiques artificials. Permeabilitat territorial (vies de tren, vies amb
alta intensitat de
trànsit, etc.).
- La inexistència d’espai reservat a les bicicletes.
- La inseguretat per als ciclistes.
- Punts de conflictivitat amb la resta de modes de transport
- La no continuïtat dels itineraris de ciclistes.
- El no condicionament de les interseccions per als ciclistes.
- Connectivitat interurbana
- Zones on es tendeix a la saturació en l’ús de bicicletes
- Oferta d’aparcament per a bicicletes: dotació, característiques i seguretat
- Demanda d’aparcament per a bicicletes
- Percepcions qualitatives dels usuaris a través de les dades generades per
mitjà d’enquestes
3.
4.
-

Vehicle privat.
Capacitat i nivells de servei dels accessos al municipi.
Capacitat i nivells de servei dels carrers i carreteres del nucli.
La correcta jerarquització del viari.
La congestió en les diverses èpoques de l’any, dies de la setmana i franges
horàries.
La deficiència del disseny de les interseccions.
Percepcions qualitatives dels usuaris a través de les dades generades per
mitjà d’enquestes
Transport públic.
Freqüències de pas insuficients.
Cobertura insuficient.
Coordinació amb horaris d’altres serveis de transport.
Informació als usuaris potencials i existents: estàtica i dinàmica
El condicionament interior dels vehicles.
El cost del bitllet.
El temps de recorregut.
La insuficient capacitat del servei.
La competitivitat respecte altres modes de transport.
El condicionament d’aparcaments per als usuaris intermodals.
L’adaptació del servei per a PMR.
La necessitat de semaforització específica.
La distància de les parades amb orígens d’altres serveis de transport.
Intermodalitat, i punts d’intercanvi:
Amb la bicicleta
Amb un altre transport públic – transport escolar
Amb el vehicle privat
Accessibilitat a peu a les parades.
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-

Adaptació de les parades, amb marquesines, bancs, etc.
Informació d’arribada a les parades i mitjançant missatges SMS
Percepcions qualitatives dels usuaris a través de les dades generades per
mitjà d’enquestes.

5.
-

-

Aparcament.
Oferta insuficient d’estacionament/aparcament de qualsevol tipologia.
Disseny inadequat dels aparcaments.
Ubicació inadequada dels aparcaments.
Política tarifària.
Estacionament/aparcament indiscriminat en llocs no habilitats a l'efecte.
El nivell de vigilància contra l’estacionament il·legal (indisciplina).
La necessitat d’estacionament/aparcaments en les zones d’intercanvi de
modes de transport.
La insuficiència o inexistència de places d’estacionament/ aparcament per a
PMR.
La insuficient senyalització dels aparcaments.
Estacionament o parada en doble fila.
Dèficit de places per a l’aparcament residencial i forà per franges horàries.

6.
-

Vehicles pesants.
Trànsit de vehicles pesants per la trama urbana.
Principals centres generadors de trànsits de vehicles de transport.
Oferta d’estacionament de càrrega i descàrrega.
Ocupació i rotació d’estacionament de càrrega i descàrrega.
Indisciplina en l’estacionament.

-

7. Accidentabilitat.
Es farà un anàlisi de l’accidentalitat del municipi tot detectant els punts negres o
itineraris d’alt risc d’accidentalitat. Es calcularan els índex de perillositat, de
severitat, d’accidents per número de vehicles. S’estudiaran les tipologies i
causes dels accidents etc. Es prendrà especial atenció a les cruïlles.
S’analitzaran les mancances detectades parant especial atenció a:
-

Excessos de velocitat i/o velocitat inadequada.
Inexistència, insuficiència o mala senyalització i/o abalisament.
Disseny inadequat dels carrers interseccions, etc.
La no utilització de les mesures de seguretat passiva: cinturó, casc, sistemes
de retenció infantil SRI, etc.
La falta de visibilitat en encreuaments.
Les deficiències de l’estat de les vies.
La il·luminació insuficient.
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8. Contaminació acústica i ambiental.
Es detectaran els punts amb contaminació acústica i ambiental elevada, segons
els resultats obtinguts en la realització de les mesures. Els problemes de
contaminació acústica i d’emissions a l’atmosfera aniran lligats a:
-

Excessos de velocitat.
Mal estat de la calçada / tipus de ferms.
Alt trànsit de turismes i vehicles pesats.
Sonoritat excessiva de motocicletes i ciclomotors.
Emissions a l’atmosfera superiors als límits admesos.

9. Promoció de la mobilitat sostenible.
Es recolliran les diverses polítiques per fomentar la mobilitat sostenible des de
l’Ajuntament de Mollerussa com ara bonificacions (aparcament, impostos
municipals) als modes nets.
També es revisaran les accions empreses des de la pròpia administració, com
ara l’adopció de fonts d’energia netes en les flotes de titularitat municipal, el
carsharing o el foment del carpooling.
Igualment s’analitzarà la participació a nivell local en campanyes de promoció
de la mobilitat sostenible i la seguretat viària, i els cursos de formació per a la
mobilitat segura, impartits als centres escolars i instituts, associacions de veïns,
llars o casals de la gent gran, etc.

B. Diagnosi de la situació prevista.
A partir de les dades presentades de model de circulació futur, caldrà per tant fer
una diagnosi dels problemes de trànsit i mobilitat de tots els modes de transport,
congestió i infraestructures futures.
Es faran els mateixos anàlisi de diagnosi que en la situació actual. A partir d’això es
detectaran les necessitats per tal de promocionar la mobilitat sostenible:
Modificar la tendència de distribució modal dels viatges per tal d’assignar i
potenciar un major ús cap als modes de transport més sostenibles, es a dir, els
desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic.
- Necessitats futures infraestructurals per al vehicle privat.
- Necessitat d’ampliació o d’un nou servei de xarxa urbana i interurbana
d’oferta de transport públic.
- Dimensionament de les necessitats d’aparcament per als nous
desenvolupaments.
- Problemes previstos de gestió de l’aparcament.
31

NÚM.EXP: 1412-3-2021

Contractacions de consultoria i
assistència tècnica

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Amb tota aquesta informació quedarà realitzada la diagnosi i es definirà el model de
mobilitat sostenible desitjat per al municipi d’acord amb les propostes d’objectius
que es realitzin.

C. Prioritats, fases d’implementació de les propostes i objectius.
Tal com expressa la Llei de Mobilitat en el seu article 16, punt 2:
“Els plans de mobilitat urbana han de disposar d’un estudi de viabilitat que
contingui per a cada nova infraestructura de transport prevista, l’avaluació de la
demanda, l’anàlisi dels costos d’implantació i amortització, els ingressos
d’operació i manteniment; la valoració de les possibles afectacions
mediambientals i dels costos socials i un anàlisi de funcionalitat que garanteixi
l’eficàcia, l’ergonomia i la seguretat del sistema.”
S’estudiarà la viabilitat de totes les mesures proposades, tot realitzant una
simulació a mig termini de la mobilitat, es tindran en compte les actuacions
proposades i s’avaluaran les millores de trànsit, velocitat, seguretat, etc.
Totes les propostes previstes s’hauran de classificar per prioritats i establir fases
d’execució. Cada proposta es detallarà mitjançant una fitxa detallada on s’inclourà:
-

Línia del pacte a que fa referència.
Títol de l’actuació.
Descripció de l’actuació.
Àmbit de l’actuació.
Zona de l’actuació.
Fase prevista.
Estimació de cost.
Fonts possibles de finançament.
Indicador d’avaluació de la proposta.
Croquis o plànol de l’actuació.

Caldrà plantejar uns objectius per a tots els indicadors a assolir amb l’execució de
les propostes. En aquest sentit aquests objectius hauran de complir els objectius
dels instruments de planificació de rang superior com poden ser les Directrius
Nacionals de Mobilitat, els Plans directors de mobilitat o d’altres decrets i normativa.
En aquest sentit, per l’anàlisi de l’estudi ambiental estratègic caldrà plantejar com a
mínim un escenari, a més de l’escenari actual i el tendencial.
L’escenari definitiu triat, haurà de tenir el nivell de detall a les propostes següents:
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1. Mobilitat a peu i PMR.
Es planificarà una xarxa de vianants i es detallaran les actuacions necessàries
en cada zona i carrer de la ciutat, analitzades a partir de les mancances.
En particular es podran recomanar les actuacions següents:
- Unió de punts d’interès de generació/atracció de viatges amb el centre de
la ciutat. - Estudi de la senyalització d’orientació per a vianants.
- Continuïtat, assegurant la interconnexió entre barris.
- Connexió fàcil amb els transports públics.
- Suport en els elements urbans que milloren la qualitat de l’itinerari de
vianants (places, zones verdes i bancs a les voreres amples).
- Creació i ampliació d’àrees per a vianants.
- Creació d’àrees de prioritat per als vianants i mitjans no motoritzats.
- Creació de zones 30.
- Disseny d’una xarxa d’itineraris segurs i accessibles en traçats naturals,
entre ells, els camins escolars.
- Segregació el màxim possible de la resta de modes.
- Eliminació de barreres arquitectòniques, cercant solucions per a pal·liar
els desnivells topogràfics i facilitar els itineraris a peu.
- Condicionalment de les voreres amb paviments de qualitat, mobiliari urbà
de dimensions proporcionals a l’amplada de la vorera, implantació
d’arbrats si l’amplada ho permet.
- Garantir el manteniment de les voreres
- Executar passos de vianants de vorera sobre elevada (amb ressalt) i, en
el seu cas, a diferent nivell (passarel·la de vianants).
- Protegir les voreres: col·locar baranes, pilons, jardineres, mobiliari urbà,
etc.
- Afavorir la marxa del vianant, actuant sobre els cicles semafòrics.
- Condicionar llocs de descans en places i parcs.
- Dotar d’enllumenat suficient per als vianants.
- Potenciar els itineraris amb interès paisatgístic.
- Tenir en compte als projectes d’execució d’obres els requeriments que
garanteixin les necessitats dels vianants.
- Control de l’estacionament antireglamentari damunt les voreres.
2. Mobilitat en bicicleta.
Es planificarà un condicionament i ampliació de xarxa per a bicicletes. En
particular es podran recomanar les següents actuacions:
- Definició d’una xarxa bàsica interna de vies amb especial atenció a la
bicicleta que
connectarà tot el terme municipal, així com vies que connecten amb els
municipis
veïns (vies urbanes, travessies i vies interurbanes.
- Dissenyar nous eixos amb carril bici i VMP.
- Facilitar els itineraris aconsellats per al desplaçament en bicicleta.
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- Eliminació de barreres físiques artificials.
- Permeabilitat territorial. (vies de tren, vies amb alta intensitat de trànsit,
etc.).
- Fomentar la seguretat i la convivència entre ciclistes, vianants i la resta de
mitjans de transport: carrils segregats del trànsit de vianants i vehicles en
les vies de pas.
- Donar continuïtat als itineraris de ciclistes.
- El condicionament de les interseccions per als ciclistes.
- Donar amplada suficient als carrils per a ciclistes.
- Millorar la senyalització específica per als ciclistes.
- Fomentar la convivència entre ciclistes, vianants i la resta de mitjans de
transport.
- Definir punts d’estacionament i aparcament per a bicicletes segurs i
localitzats en els principals centres d’atracció de la ciutat.
3. Vehicle privat.
Aquestes propostes s’integraran dintre d’un pla de circulació i en particular es
recomanaran les actuacions següents:
-Jerarquització de la xarxa viària, creant les condicions per tal que cada vial
tingui unes intensitats de circulació i velocitats admissibles a l’entorn,
aplicant polítiques de moderació del trànsit, incloent:
Pla de resolució de cruïlles, millora del disseny dels sentits de
circulació.
Pla de sentits únics, millora del disseny dels sentits de circulació.
Pla de pacificació del trànsit, trencament de la continuïtat d’itineraris.
En particular les actuacions seran dels tipus:
- Definició de l’organització jeràrquica de la xarxa vial proposada, separant
vies principals, vies col·lectores/distribuïdores i vies locals. Ordenació de la
utilització vial en la xarxa bàsica (vies principals i col·lectores/
distribuïdores).
- Sentits de circulació.
- Recomanacions de seccions transversals.
- Amplada i utilització dels carrils (circulació, aparcament, carril bus-taxi,
carril bici/VMP i multi ús, ..).
- Ordenació de les interseccions amb el càlcul detallat de les estructures de
fases i resta de paràmetres de la regulació (cicles, coordinació d’artèries
amb càlcul de desfases, …).
- Definició de les obres d’obertura de noves vies o modificacions de traçat o
amplitud de secció necessàries per la nova xarxa vial proposada.
Recomanacions d’obres de reurbanització i modificació de la secció
transversal de vies existents.
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- Elaboració de criteris genèrics per al disseny de seccions transversals en
les diferents tipologies de vies locals.
- Definició d’àrees amb diferents tractaments de moderació de la circulació i
criteris generals d’actuació en aquestes àrees.
- Definició d’àrees ambientals.
- Estudi de les condicions d’accessibilitat als diferents punts de la xarxa
viaria local amb la nova xarxa vial, i propostes de canvis d’ordenació de vies
locals on sigui necessari millorar.
- Definició de criteris d’actuació en el sistema de regulació de semàfors.
Disseny detallat d’interseccions molt crítiques, semaforitzades, canalitzades
o amb rotonda.
- Estudi de la circulació del transport pesant (fins a 12 tones i superior a 12
tones), distribució urbana i mercaderies perilloses (atesa la legislació vigent):
- Itineraris bàsics.
- Senyalització.
- Limitacions d’accés a vies o zones.
- Aparcament i zones de càrrega i descàrrega.
- Establiment de límits d’intensitats de trànsit en trams o vies crítiques de la
xarxa vial, i definició de les estratègies de senyalització o altres mesures per
a aconseguir l’equilibri desitjat de distribució del trànsit.
- Itineraris bàsics, senyalització, limitacions d’accés a vies o zones,
aparcament i zones de càrrega i descàrrega
- Estudi especial de reducció del trànsit en certs vials a definir per recuperarlos com a espai de retrobament dels ciutadans.
- Estudi de remodelació i ampliació de les connexions amb els accessos
exteriors per a minimitzar els recorreguts pels carrers interns.
- Millorar la connectivitat interurbana i les circumval·lacions externes per tal
d’evitar el trànsit de pas per carrers interns.
- Fomentar polítiques de millor utilització del cotxe, com ara el carsharing, el
cotxe compartit altres, a més de potenciar l’ús del transport públic com una
clara alternativa.
- Actualització anual de les places d’estacionament per a motocicletes i
ciclomotor
4. Transport públic
Es proposaran actuacions de millora del transport públic, valorant la proposta de
creació d’una xarxa urbana i interurbana que consideri la intermodalitat dels
diferents modes de transport públic. En particular es podran recomanar les
següents actuacions:
- Dissenyar una xarxa de transport col·lectiu accessible, amb la màxima
cobertura, connectivitat i freqüència de pas per a tothom.
- Es realitzarà un programa de millora del transport col·lectiu, prioritzant
l’accessibilitat; la connectivitat, la freqüència de pas i la reducció dels temps
de recorregut (velocitat comercial).
- Aplicar un sistema de transport públic integrat.
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- Estat de la implementació de noves tecnologies en la flota de vehicles tipus
GPS, sistema SAE, tacògrafs, caixes negres.
- Millorar la coordinació amb horaris d’altres serveis de transport.
- Millorar el condicionament interior dels vehicles. Augmentar la capacitat del
servei.
- Millorar la competitivitat respecte altres modes de transport.
- Generació i millora dels aparcaments per als usuaris intermodals.
L’adaptació del servei per a PMR.
- Controlar la il·legalitat de l’estacionament a les parades i a l’itinerari.
- Estudi d’execució de carrils específics.
- Estudi de la distribució de parades per reduir la distància de les parades
amb orígens d’altres serveis de transport.
- Afavorir la intermodalitat, mitjançant aparcaments i accessos de qualitat.
-Utilitzar vehicles amb millor eficiència energètica dels motors i menys
emissions contaminants.
- Dissenyar les parades de transport públic amb suficient amplada per als
passatgers i vianants i adequadament equipades, amb bancs, marquesines,
etc.
- Aplicar sistemes de prioritat per als autobusos en les cruïlles
(semaforització específica).
- Crear un sistema àgil d’informació digital i en fulletons del transport públic
per a usuaris potencials (sistema SIV, sistema SMS, web, etc.).
- Aplicar actuacions que facilitin l’accés en transport públic (inclòs el taxi) a
terminals i estacions de l’àrea d’interès de Mollerussa.
-Millora de l’accessibilitat i capacitat dels punts d’intercanvi existents, per tal
d’afavorir el transvasament modal. Modificar i potenciar l’ús de la terminal
d’autobusos, inici i final de viatges urbans, interurbans i discrecionals.
5. Estacionaments / Aparcament
Es planificarà la dotació d’aparcaments dins l’àmbit d’estudi, tot pensant en les
mancances tant per a residents com per a vehicles forans. En particular es
podran recomanar les següents actuacions:
- Pla d’aparcaments fora calçada que permetin alliberar l’espai públic.
- Pla de reordenació de l’estacionament en calçada.
- Proposta tarifària.
- Pla de senyalització.
- Pla d’aparcaments dissuasius als accessos de la ciutat en combinació amb
parades de transport públic (intercanvi modal).
- Creació de nous aparcaments: soterrats, elevats, zona blava,
estacionaments al carrer, aparcaments específics per a vehicles pesants,
atenent a les necessitats de les activitats residencials i econòmiques,
sempre seguint criteris d’eficiència i de racionalització de l’ús del vehicle
privat.
- Adaptació dels estacionaments i aparcaments a les mides necessàries
(amplada i longitud suficient de les places).
- Redistribució dels aparcaments en diferents zones.
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- Adequar el preu de l’estacionament en zona blava o aparcaments privats.
-Creació de zones d’estacionament exclusiu per a residents. Evitar
l’estacionament indiscriminat en zones no habilitades mitjançant un control
policial més constant i periòdic, la col·locació de pilons, mobiliari urbà o
vorades altes. Creació d’aparcaments en les zones d’intercanvi de modes de
transport.
- La retirada ràpida i efectiva de cotxes abandonats a la via pública que
ocupen places d’estacionament.
- La generació o increment de places d’estacionament/aparcament per a
PMR genèrics a llocs
- Millorar la senyalització d’orientació dels diferents aparcaments, inclosa la
senyalització dinàmica.
-Incloure en els nous planejaments urbans la construcció d’aparcaments en
les noves promocions d’habitatges i activitats que ho requereixin: polígons
industrials, centres d’oci i cultura, instal·lacions municipals, hipermercats,
centres comercials de gran superfície.
-Dotar el centre urbà d’una regulació de l’aparcament.

6. Vehicles pesants amb transport de mercaderies i altres productes
Es detallaran les actuacions necessàries en cada zona i carrer de la ciutat,
analitzades a partir de les mancances. En particular es podran recomanar les
següents actuacions:
- Modificació i/o creació de noves zones de càrrega i descàrrega allà on
esdevingui necessari.
- Definició d’horaris de càrrega i descàrrega.
- Evitar l’estacionament indiscriminat en les zones de càrrega i descàrrega.
- Dissenyar les línies adequades per al servei de recollida d’escombraries.
Establir a la planificació urbanística la necessitat d’aparcaments i/o
magatzems interiors a certs locals comercials.
- Coordinació i cooperació en el transport de diferents distribuïdors.
Modificacions en els modes de transport per tal de poder millorar l’accés als
polígons industrials en els modes de transport més sostenibles: a peu, en
bicicleta i transport públic.
- Promoure la creació de Centres Logístics de Distribució.
- Potenciar la vigilància i fer complir la normativa en matèria de circulació i
estacionament dels vehicles de distribució de mercaderies.
- Alliberar les vies de la ciutat de grans vehicles pesants, incorporant la
senyalització pertinent i establint itineraris de pas.
- Control horari de la distribució urbana de mercaderies segons les
necessitats de cada zona.
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7. Accidentalitat.
Es realitzarà un recull de propostes sobre pacificació del trànsit incloent les
actuacions següents:
- Reduir la velocitat dels vehicles en funció de la tipologia de carrer del
municipi.
- Reduir l’amplada de les calçades/carrils i ampliar voreres.
- Creació de portes d’entrada al nucli mitjançant plataformes reductores de
velocitat, rotondes o altres elements dissuasius.
- Realització d’un plànol de situació de tots els elements físics de reducció
de velocitat.
- Execució de passos de vianants en ressalt.
- Incrementar el control policial. Execució de xicanes.
- Col·locació de coixins berlinesos.
- Habilitació de zones 30.
- Creació de carrers de prioritat invertida.
- Trencaments de trajectòria, per exemple amb el canvi del costat
d’estacionament en arribar a un encreuament, xicanes, etc.
- Millora de la senyalització urbana i de codi (manteniment, reposició,
substitució, modificació de les posicions, increment del nivell de
retroreflectància etc.).
- Millora de les interseccions: execució de rotondes, interseccions elevades,
col·locar nous semàfors o modificar els existents.
- Realització de controls policials de velocitat, d’alcohol i altres substàncies
estupefaents, ús incorrecte de la telefonia mòbil, navegadors, etc.
- Millora de la visibilitat en els encreuaments (evitant l’estacionament,
modificant la posició de les línies de parada, habilitant l’estacionament per a
motos abans dels passos per a vianants i a les cruïlles, ubicació dels
contenidors de recollida selectiva i rebuig, etc.).
- Execució de semàfors per a vianants.
- Millora de la pavimentació de les vies.
- Reduir l’accidentalitat de nit ampliant les zones amb il·luminació o
incrementant o disminuint l'existent en funció de la necessitat.
- Fomentar els programes per a la mobilitat segura impartits per agents de la
policia local a tots els centres escolars de la vila, per a fomentar la
conscienciació social del greu programa existent mitjançant campanyes
d’informació i sensibilització a tots els grups d’edat.
- Executar programes de tractament dels trams de concentració d’accidents i
dels itineraris d’alt risc d’accidentalitat.
- Garantir la seguretat de tots els mitjans de transport en situació d’obres
(itineraris, senyalització, etc...) inclosos els vianants.
- Incorporar un sistema tecnològic per a aconseguir un major compliment de
les regles de comportament dels conductors i usuaris, amb major grau
d’efectivitat.
- Aplicar més sistemes de mesurament de comportaments incívics com els
excessos amb alcohol, les drogues, la velocitat, no respectar els semàfors o
les senyals de prioritat de pas, cediu el pas, STOPS, etc.
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8. Contaminació acústica i atmosfèrica.
Es realitzarà un programa sintètic de millora ambiental. En particular es podran
recomanar les actuacions següents:
- Control sonoritat motocicletes i ciclomotors.
- Control d’emissions dels vehicles.
- Reducció de velocitat (mesures citades prèviament).
- Paviment sonorreductor.
- Intensitat de trànsit de vehicles pesats.
- Promoció de la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre la mobilitat
sostenible.
- Disseny d’una trama urbana que afavoreixi la coexistència dels diferents
modes de mobilitat.
- Potenciació d’un tipus d’urbanització encaminada a la barreja d’usos de
manera que incentivi la reducció de la mobilitat en vehicle privat.
- Potenciació d’una major autosuficiència al nucli urbà de Mollerussa.
- Desenvolupament d’un programa d’ús de vehicles més sostenibles en la
flota municipal, tant en vehicles propis com en concertats.
9. Urbanisme i mobilitat.
Es plantejaran actuacions per tal d’articular una estratègia combinada entre
urbanisme i mobilitat. En particular es podran recomanar les actuacions
següents:
- Millores en la estructura urbana del municipi
- Assolir noves permeabilitats i millorar les existents de les diferents xarxes
per millorar la continuïtat, eficiència i seguretat dels itineraris de tots els
itineraris.
- Assegurar que les actuacions que es desenvolupin en el sòl urbà permetin
assolir repartiments equitatius de l’espai públic entre els diferents modes de
transport, donant preferència als modes no motoritzats.
- Assegurar que les actuacions que es desenvolupin en el sòl urbà
maximitzin la seguretat viària de tots els actors que participen de la mobilitat
del municipi.
- Establir objectius modals de cara als nous desenvolupaments urbanístics i
d’implantacions singulars.
- Desenvolupament urbanístic que asseguri la continuïtat dels itineraris per a
tots els modes, donant preferència als no motoritzats.
- Desenvolupament urbanístic que asseguri uns repartiments equitatius de
l’espai públic entre els diferents modes de transport, donant preferència als
modes no motoritzats.
- Desenvolupament urbanístic que permeti configuracions urbanes que
maximitzin la seguretat de tots els actors que participen de la mobilitat del
municipi.
- Potenciar la mixticitat d’usos i activitats.
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10. Impuls a la mobilitat sostenible.
En particular es podran recomanar les actuacions següents:
- Potenciar l’ús del transport públic col·lectiu i l’ús de vehicles no
contaminants, principalment bicicletes, VMP, etc.
- Participació activa en la Setmana de la mobilitat sostenible i segura.
- Realització de campanyes de conscienciació sobre els beneficis d’una
mobilitat sostenible i segura, especialment focalitzades al segment de
població infantil i juvenil.
- Bonificacions en els impostos municipals i en l’aparcament per als vehicles
menys contaminants.
- Foment del car-sharing i el car-pooling.
- Donar exemple des de l’ajuntament amb l’adopció de polítiques de mobilitat
sostenible: adquisició de vehicles nets, flotes en car-sharing...
- Premiar la mobilitat sostenible en els concursos públics.
- Introduir els conceptes lligats a les smarts cities en la gestió de la mobilitat.
- Establir i ampliar el nombre de punts de càrrega per als vehicles elèctrics.

´

11. PLÀNOLS
S’inclouran tots els plànols necessaris per tal de definir els objectius i la finalitat del pla i en
particular:
- Situació del municipi.
- Divisió administrativa, població i densitat.
- Planejament urbanístic: Actuacions previstes; nous desenvolupaments urbans.
- Centres generadors de mobilitat públics i privats per tipologia i volum de
desplaçaments.
- Xarxa d’itineraris per a vianants actual segons tipologia.
- Xarxa d’itineraris per a vianants prevista segons tipologia.
- Estat de les voreres: classificació segons plataforma única, amplada, sense
voreres.
- Pendents dels vials en trams de 100 metres.
- Estat dels passos de vianants en les cruïlles: semàfors, pas de vianants
correctament rebaixat, pas de vianants mal rebaixat, pas de vianants sense rebaixar
i no existència de pas de vianants.
- Xarxa de vianants i punts d’aforament.
- Mapa d’intensitat i fluxos de vianants.
- Xarxa d’itineraris ciclistes: carrils bici, zona 30 i plataforma única aptes per a
bicicletes i VMP.
- Classificació dels carrils bici segons estat: sobre vorera/calçada; carril bici, carril
bici protegit, pista bici segregat/no segregat; amplada, etc.
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- Punts conflictius de la xarxa d’itineraris per a bicicletes: obstacles, discontinuïtats,
estretiments, cruïlles perilloses, conflictes amb vianants
- Intensitats de ciclistes.
- Aparcaments de bicicletes actuals.
- Xarxa interurbana a peu i en bicicleta actual.
- Xarxa interurbana a peu i en bicicleta prevista.
- Jerarquització viària actual: xarxa bàsica, secundària, zona 30, i plataforma única.
- Interseccions i tipologies.
- Sentits dels carrers.
- Punts d’aforament de vehicles.
- Mapa d’intensitats de trànsit (aranya de trànsit).
- Xarxa d’itinerari de transport públic interurbà: línies i parades.
- Xarxa d’itinerari de transport públic interurbà: demanda de línies i parades.
- Punts d’intercanvi amb el transport públic: bicicleta / transport públic i vehicle
privat.
- Inventari d’aparcament i estacionament en via pública per tipologia.
- Zones de càrrega i descàrrega.
- Accidentalitat.
- Soroll.
- Actuacions de mobilitat per a vianants.
- Actuacions de carrils bici.
- Actuacions sobre el transport públic.
- Actuacions sobre el trànsit de vehicles.
- Actuacions sobre l’aparcament.
- Actuacions de seguretat viària.
- Plànol de millores ambientals.
- Plànols previstos de la situació global després de cada fase d’execució.
- Reportatge fotogràfic.

12. DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS AMBIENTALS
A. Document inicial estratègic.
Aquest document s’elaborarà durant la fase 1 de redacció del Pla.
El Document inicial estratègic haurà de contenir com a mínim allò establert en
l’article 17 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, i també, en l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
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B. Estudi ambiental estratègic.
Aquest document s’elaborarà durant la fase 5 de redacció del Pla i s’integrarà com
un annex en la versió definitiva del PMUSM.
Inclourà com a mínim els continguts a què fan referència l'article 21.2 i l'annex 1 de
la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, així com
els aspectes següents introduïts per l’article 20.2 i l’Annex 4 de la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d’avaluació ambiental.
C. Declaració ambiental estratègica
Aquest document és part integrant del pla de mobilitat urbana i s’elaborarà i
aprovarà durant la fase final de redacció del Pla.
La Declaració ambiental estratègica haurà de contenir com a mínim allò establert en
l’article 24 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, i també, en l’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
D. Indicadors
La documentació a presentar incorporarà els indicadors per a l’any base, i les
diferents alternatives considerades com a escenaris de futur, en la fase que
correspongui del Pla. Les alternatives en l’horitzó del pla hauran de tenir en compte
com a mínim un escenari tendencial i un escenari objectiu.
Els llistat d’indicadors que caldrà incloure en el pla s’adequarà a aquells que
determinen les Directrius Nacionals de mobilitat com a obligatoris per als plans de
mobilitat urbana.
A més a més, les fitxes de les actuacions del pla de mobilitat urbana hauran
d’incorporar indicadors per tal de mesurar el seu grau d’acompliment.

13. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La participació es canalitzarà a través de la Comissió de Mobilitat o organisme similar que
l’Ajuntament de Mollerussa creï pel seguiment dels treballs, des d’on es conformaran els
diferents grups de treball. L’adjudicatari serà el responsable de dissenyar, organitzar i
coordinar les sessions participatives, i redactar l’informe de participació.
Com a mínim s’hauran de realitzar les següents accions participatives:
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- Creació d’una bústia destinada a recollir propostes i suggeriments de la
ciutadania.
- Un mínim de tres (3) reunions obertes al públic:
a) Per informar de la realització de l’enquesta, de la bústia i dels treballs
relacionats amb la redacció del PMUSM.
b) Per presentar els resultats de la fase de diagnosi.
c) La darrera reunió serà per presentar els resultats obtinguts i el document
final.
- Reunions individualitzes amb ens públics, entitats o associacions, ja siguin del
municipi, externes al mateix, o de caire supramunicipal, que puguin estar afectades
pel contingut del pla de mobilitat.
Els licitadors en la seva Proposta Tècnica poden proposar altres accions de participació
ciutadana tals com tallers, passejades urbanes, sessions informatives addicionals a les
reunions que s’han de dur a terme.

14. ENQUESTES
A. Introducció i objecte
Des de l’any 2006, no s’ha tornat a realitzar cap enquesta de mobilitat al nostre territori,
i com a resultat, no es disposa de dades actualitzades en l’àmbit de la mobilitat aptes
per a la presa de decisions.
L’objecte del present document és establir les condicions que regiran la realització del
treball d’assistència tècnica pel que fa referència al disseny de la mostra, de la
realització dels treball de camp necessaris per realitzar l’enquesta o enquestes, el seu
control i seguiment, així com la realització de les tasques de tractament de dades i
depuració de l’enquesta.
L’adjudicatari, en la seva proposta tècnica, haurà d’especificar i detallar com procedirà
a la realització de l’enquesta i el seu contingut; en concret, caldrà detallar si compta
amb mitjans propis per realitzar-la o si subcontractarà les tasques.
B. Termini d’elaboració
El treball de camp que comporta la realització de les entrevistes tindrà una durada
màxima de dos mesos a comptar des de l’aprovació del fitxer de dades i dels criteris
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utilitzats en la realització de les entrevistes, posteriorment en el següent mes s’hauran
d’aportar les dades obtingudes.
C. Característiques del treball de camp
1. Unitat mostral i àmbit poblacional
L’univers de l’enquesta són les persones físiques, majors de setze anys,
residents al
municipi Mollerussa. Caldrà que responguin personalment a l'entrevista.
L’empresa adjudicatària, en relació a la unitat mostral i a les dades
individualitzades d’ordre privat a les quals tingui accés per a la realització de
l’enquesta, tindrà l’obligació de mantenir el secret estadístic establert per la
legislació sectorial vigent i pel present Plec.
2. Disseny i selecció de la mostra
La mostra s’extraurà del padró municipal essent l’adjudicatari el responsable de
la selecció de la mostra.
Les enquestes a realitzar empraran una mostra que garanteixi
representativitat estadística en tots els trams d’edat i sexe del municipi.

la

3. Mètode d’enquesta
El mètode de recollida de la informació serà el d’entrevista telefònica assistida
per ordinador (CATI).
Es demana a la persona entrevistada informació referida als desplaçaments que
ha efectuat en el dia feiner anterior a l’entrevista, juntament amb altres
preguntes relacionades amb la valoració i percepció del sistema de mobilitat.
Recau sobre l’adjudicatari:
- La confecció de l’aplicació informàtica de gestió del qüestionari i de la seva
versió en paper.
- La selecció de la mostra, incloent les possibles substitucions.
- La formació dels entrevistadors i entrevistadores.
- La realització d’un test de l’aplicació amb emissió de trucades reals.
- La realització de les entrevistes telefòniques.
- Les retrucades a persones ja entrevistades per resoldre les inconsistències
detectades.
- El lliurament dels fitxers de dades amb les variables d’estudi que es
determinin i
amb la periodicitat que s’indiqui.
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4. Qüestionari
Correspon a l’adjudicatari del treball fer la proposta del model de qüestionari
que consideri adequada a la finalitat dels treballs, el qual estarà supeditat a les
esmenes que puguin indicar-se des de l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Tractament de dades i depuració de la mostra
L’Ajuntament de Mollerussa supervisarà el procés de compilació, codificació i
depuració de les dades obtingudes, cosa que implica la revisió complerta de les
enquestes i l’esmena o eliminació dels valors no coherents.
D. Treballs de camp i recollida de la informació
Sota la supervisió de la Comissió de la persona encarregada per l’Ajuntament de
Mollerussa a aquesta finalitat, correspondran a l’adjudicatari:
- Les tasques preparatòries dels treballs de camp.
- La realització del treball de camp i la recollida d’informació.
- El tractament i la depuració de les dades.
- Confecció dels fitxers de dades.
- Qualsevol altre treball relacionat amb la finalitat dels treballs.
- Informació periòdica de l’evolució dels treballs i el seu lliurament final
E. Control de qualitat i seguiment dels treballs
L’empresa adjudicatària establirà un sistema de supervisió i control de qualitat
intern al llarg de tot el procés, adient per garantir la qualitat i fiabilitat de la
informació recollida.
La Comissió o la persona en qui l’Ajuntament de Mollerussa delegui la direcció i la
supervisió dels treballs corresponents a la confecció del PMUSM, exercirà funcions
de revisió i control dels treballs. Igualment aquesta es reserva el dret d’accedir en
tot moment a la totalitat de la documentació i informació que afecti al procés.
F. Equip de treball
Correspon a l’adjudicatari la selecció, formació i eventual contractació de l’equip de
treball que haurà de realitzar les enquestes, així com la seva supervisió.
G. Subcontractacions
Les possibles subcontractacions hauran de ser expressament autoritzades per
Comissió o la persona designada per l’Ajuntament de Mollerussa per direcció dels
treballs, i en tot cas l’empresa o empreses subcontractades hauran de complir amb
les clàusules d’aquest Plec de prescripcions tècniques i amb el Plec de clàusules
administratives.
45

NÚM.EXP: 1412-3-2021

Contractacions de consultoria i
assistència tècnica

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

H. Documentació a presentar a la proposta tècnica
La documentació a presentar per les empreses licitadores haurà de contenir, almenys,
el següent detall:
1. Metodologia a aplicar.
S’aportarà la informació rellevant que afecti a la metodologia a emprar, entre altres
els recursos tecnològics i/o materials necessaris per a realitzar els treballs
(equipaments, software, bases de dades, ...), l’accés de l’ajuntament a les tasques
de supervisió i control, calendari, etc.
2. Composició de l’equip humà a assignar al projecte.
S’especificarà el nombre total de persones de que es disposarà per a dedicar-se a
aquest projecte. Caldrà també especificar el perfil tècnic i les tasques a
desenvolupar per cada persona assignada a l’equip i la seva dedicació (%) sobre el
total del procés i per fases. Finalment, es presentarà el currículum de cadascuna de
les persones membres de l’equip tècnic.
3. Selecció i formació dels entrevistadors.
S’inclourà la dotació i distribució horària del personal dedicat al treball de camp.
4. Termini d’execució.
S’haurà d’especificar el termini màxim a què es compromet l’empresa adjudicatària
en relació amb el començament i finalització dels treballs de camp, i que en tot cas
no pot superar els terminis per la Fase 2 dels treballs de redacció del PMUSM dins
de la qual caldrà efectuar-la, establerts en l’apartat “5. TERMINI PER LA
REDACCIÓ DELS TREBALLS” d’aquest Plec de prescripcions tècniques.
5. Proposta de millores.
S’inclouran les millores tècniques sobre les tasques generals a desenvolupar, que
permetin obtenir guanys en termes qualitatius i quantitatius sobre l’objectiu general
del projecte.
Particularment, es tindrà en compte que l’empresa adjudicatària incorpori un equip
de reciclatge de negatives.
6. Depuració de les dades.
La informació generada haurà de ser compilada i codificada d’acord amb els criteris
facilitats per la comissió o la persona a qui l’Ajuntament de Mollerussa hagi delegat
la direcció dels treballs, la qual serà responsable de la seva supervisió i acceptació
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I.

Secret estadístic, propietat i garantia de continuïtat
1. L’empresa adjudicatària dels treballs, en allò que toca al secret estadístic, la
protecció de dades de altres aspectes concurrents a aquestes qüestions, estarà
obligada a observar les normatives sectorials vigents a Catalunya en el moment de
realització de l’enquesta. D'acord amb el què s'estableix a la Llei 23/1998, de 30 de
desembre, d'estadística de Catalunya (DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999),
l'empresa que resulti adjudicatària de la licitació tindrà l'obligació de mantenir el
secret estadístic, a fi de garantir la protecció de les dades individualitzades d'ordre
privat a les quals tingui accés com a conseqüència de la realització dels treballs
encomanats.
El compliment d’aquesta obligació és responsabilitat, també, de l'empresa
adjudicatària, en tot allò derivat de les accions i/o omissions del seu personal, tant
durant totes les fases de realització dels treballs com desprès de la seva finalització.
Al respecte d’aquest assumpte es fa constar que els incompliments de les
obligacions vinculades a la clàusula de secret estadístic i de propietat, constitueix
una infracció tipificada en l'article 59 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre,
d'estadística de Catalunya, i que és sancionable, d’acord amb el que disposa
l’article 60 i següents de l'esmentada Llei, sense perjudici de les responsabilitats
que corresponguin davant la jurisdicció ordinària.
2. La documentació, l’aplicació informàtica de gestió del qüestionari, els materials i
els fitxers de dades que es generin durant el procés de recollida de la informació, es
considerarà propietat de l’Ajuntament de Mollerussa, que en gestionarà el seu
aprofitament i ús.
3. L'empresa que resulti adjudicatària haurà de garantir la realització íntegra del
treball i es farà responsable dels costos que pugui originar una hipotètica substitució
necessària.
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15. ESTRUCTURA DEL SERVEI
L’adjudicatari haurà de disposar de l’estructura suficient per a la prestació del servei de
redacció del PMUSM.
L’adjudicatari del contracte haurà de disposar d’un equip amb els tècnics necessaris amb la
titulació i l’experiència adequada i amb la dedicació escaient per l’acompliment de les
tasques encomanades en els terminis establerts.
Caldrà indicar la titulació i experiència professional dels membres de l’equip. L’adjudicatari
designarà un responsable del contracte, amb les funcions de director responsable de
l’encàrrec i interlocutor tècnic amb la Comissió o persona en la qual l’Ajuntament hagi
delegat el seguiment, direcció i supervisió dels treballs de redacció del PMUSM. El
responsable del contracte designat per l’adjudicatari haurà d’acreditar estar en possessió
de la titulació tècnica adequada.
L’adjudicatari restarà obligat a mantenir aquest equip a disposició de l’Ajuntament de
Mollerussa operatiu durant tot el període de vigència del contracte. L’adjudicatari haurà de
disposar, al seu càrrec, d’una oficina tècnica de suport al desenvolupament del contracte,
que inclogui els recursos de personal i els sistemes de comunicacions i d’informàtica
necessaris per l’objecte del contracte, assegurant una comunicació permanent amb
l’Ajuntament de Mollerussa.
Com a requisit mínim de solvència tècnica, la consultora adjudicatària haurà d’adscriure a
els següents mitjans personals a la realització del PMUSM, de la seva avaluació ambiental
estratègica i del procés de participació ciutadana:
Equip de direcció dels treballs.
A. Director/a dels treballs.
El director del treball assumirà les tasques de coordinació, seguiment, control de la
gestió i qualitat del servei. Ha de tenir coneixement de la totalitat dels serveis
coberts pel contracte i s’encarregarà de garantir i gestionar tots els recursos tècnics
i humans necessaris per assolir els compromisos del servei adquirits per la
consultora adjudicatària. Haurà de ser un enginyer superior de camins, canals i
ports o equivalent, amb una experiència mínima de 3 anys com a responsable de la
direcció dels treballs de redacció de plans de mobilitat o de documents de similar
complexitat.
B. Tècnic/a superior especialista en planificació de la mobilitat.
Coordinarà el seu equip tècnic perquè pugui dur a terme tant les tasques
assignades. La seva titulació serà la mateixa que la del director del projecte o un
llicenciat o graduat en economia, geografia, ciències ambientals o equivalent amb
un mínim de 2 anys en funcions similars.
C. Tècnic/a superior especialista en ciències ambientals.
Serà la persona responsable la realització dels treballs d’avaluació ambiental del
PMUSM. La seva titulació serà la de llicenciada en Ciències ambientals o
equivalent amb un mínim de 2 anys en funciona similars.
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Equip tècnic addicional.
D. Altres tècnics responsables
Aquest equip estarà format pel nombre de tècnics superiors i/o de grau mig
necessaris per mantenir la qualitat del servei. L’equip tècnic haurà d’acreditar
coneixements en:
o
o
o
o

Aspectes econòmics i de finançament.
Medi ambient.
Seguretat viària.
Sistemes d’informació geogràfica.

Aquests coneixements s’acreditaran aportant originals o còpia compulsada de
titulacions, a més de cursos de formació rebuts o impartits, publicacions, etc.
E. Personal responsable de les enquestes.
L’adjudicatari designarà la persona responsable de l’equip tècnic que haurà de
realitzar les enquestes de mobilitat d’acord amb allò establert al punt “14.
ENQUESTES” d’aquest PLEC.

16. REMISSIÓ GENÈRICA
Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació de serveis i no detallats
en el present PLEC de prescripcions tècniques, serà d’aplicació el que estableix el PLEC
de clàusules administratives particulars de l’expedient en allò que en pugui fer referència,
així com la resta de la normativa aplicable a aquest tipus de contracte.

17. INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PLEC.
L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció que
figuri al PLEC. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització
expressa.
Qualsevol interpretació o aclariment referent al PLEC és competència exclusiva de la
comissió o la persona en la qual l’Ajuntament de Mollerussa hagi delegat la direcció dels
treballs.
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18. DADES ADMINISTRATIVES PER LA LICITACIÓ
A. Tipus de contracte i codi CPV.
1. Tipus de contracte.
D’acord amb allò que es determina a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector Públic, es tracta d’un contracte de
serveis.
Divisió en lots. NO
2. Codi CPV.
71300000-1
71311200-3
71311000-5
71356400-2

Serveis d’enginyeria
Serveis de consultoria en sistemes de transport
Serveis de consultoria en enginyeria ambiental
Serveis de planificació tècnica

B. Determinació del preu, Pressupost base de licitació i termini
1. Determinació del preu
El valor estimat del contracte es determinat a tant alçat és de 25.000 € (més l’IVA
segons tipus vigent 21%), que es desglossa de la manera següent:
FASES
Fase 1
 Recollida d’informació.
 Definició i execució del treball de camp.
 Document inicial estratègic
Fase 2
 Anàlisi de l’oferta i la demanda existent de les
infraestructures i serveis.
 Treballs de camp.
 Lliurament
del
document
d’avançament
d’actuacions relacionades amb la bicicleta.
 Enquestes
Fase 3
 Caracterització del sistema de mobilitat
Fase 4
 Diagnosi participada del sistema de mobilitat
Fase 5
 Propostes d’actuació, programa i indicadors
finals
 Estudi ambiental estratègic
Fase 6
 Tramitació final del document que incorpori les
esmenes indicades pels informes tècnics.
 Declaració ambiental estratègica
TOTAL

Mesos

Percentatge
dels treballs

Import

3

20%

4.132,23 €

3

20%

4.132,23 €

2

10%

2.066,12 €

4

20%

4.132,23 €

3

10%

2.066,12 €

3
18

20%
100%

4.132,23 €
20.661,16 €
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2. Pressupost base de licitació
El pressupost de base de licitació, d’acord amb allò previst a la partida 10 1522
2120010 ESTDIS I TREBALLS Pla de Mobilitat del PRESSUPOST DE
DESPESES 2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, és el següent:
Pressupost (IVA exclòs):
20.661,16 €
Import corresponent a l’IVA (21%)
4.338,84 €
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)
25.000,00 €
3. Termini
El termini establert per la realització de la totalitat dels treballs, incloent la
documentació ambienta i demès tasques auxiliars és de DIVUIT MESOS (18
mesos).

19. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
De conformitat amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector Públic, la selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte una pluralitat
de criteris basats en un plantejament qualitatiu de les ofertes.
Respecte de les raons que fan aconsellable l’aplicació al contracte de serveis per la
realització dels treballs i la redacció dels diferents documents inclosos al PMUSM, de
criteris qualitatius per tal d’avaluar la millor relació qualitat-preu en poden justificar els
següents:


La realització del contracte implica la utilització de medis materials d’aforament, així
com la realització d’enquestes i la implementació de sistemes d’informació
geogràfica SIG, que exigeix garanties especials per part dels contractistes, tant pel
que fa al contingut de la seva oferta com per la solvència tècnica del personal a
càrrec dels treballs.



Es tracta d’un contracte que implica prestacions de caràcter intel·lectual en el camp
de l’enginyeria i del medi ambient que tenen un notable valor tècnic.



Els aspectes mediambientals inherents al PMUSM tenen un impacte immediat en
l’aplicació de mesures d’estalvi energètic i eficiència energètica, en la reducció del
nivell d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, amb la conseqüent millora dels
recursos naturals i la salut de les persones.



Les determinacions sobre els diferents modes de transport, de manera particular
en allò que afecta al transport públic, l’establiment de la jerarquització del sistema
viari amb identificació de carrers per exclusius i amb prioritat per a vianants, la
concreció i protecció de camins escolars i vies verdes, tindran efectes
transcendents en les vessants socials del futur desenvolupament de Mollerussa,
afavorint la integració social de les persones amb discapacitat (PMR) i membres de
col·lectius vulnerables.
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De manera conseqüent amb tot allò dit fins ara, s’estableixen els següents criteris que
serviran de base a l’adjudicació i que es relacionen degudament ponderats, amb una
puntuació màxima de 100 punts:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A. Subjectius

B. Automàtics

PUNTUACIÓ MÂXIMA

1. Document de pre-diagnòsi
2. Pla de treball
3. Recollida de dades i enquestes

30 punts
20 punts
10 punts

1. Oferta econòmica
2. Millora en l’experiència del Director dels treballs
en la redacció d’altres PMUS
3. Estabilitat de l’equip assignat al contracte
4. Certificats de sistemes de gestió
5. Millores
TOTAL

15 punts
5 punts

60 Punts

40 Punts

5 punts
5 punts
10 punts
100 Punts

S’estableix un llindar mínim de 35 punts en l’avaluació dels criteris avaluables mitjançant
judici de valor. El no assoliment d’aquest llindar mínim per part del licitador comportarà la
seva exclusió del procés d’adjudicació, per la qual cosa no passarà a la següent fase.

A. Criteris d’adjudicació subjectius, avaluables segons judicis de valor
punts)
1. Document de pre-diagnòsi.

(Màxim 60

(Màxim 30 Punts)

Atès la particularitat del municipi de Mollerussa com assentament urbà que articula
al seu voltant una conurbació de municipis juntament el Palau d’Anglesola, Golmés,
Miralcamp, Fondarella i Vila-Sana en la qual no solament s’hi localitzen usos
residencials i d’activitat econòmica amb àrees especialitzades d’equipament
supramunicipal com La Serra, es considera imprescindible que l’equip redactor
assumeixi aquesta realitat territorial i social en el contingut tècnic de la seva oferta.
Igualment es considera important que les consultores que es presentin a la licitació,
manifestar el suficient coneixement previ tant de l’efecte corredor de les
infraestructures de mobilitat que passen pel municipi, com de la derivada de
l’emplaçament territorial del municipi com nexe que articula al seu voltant diferents
comarques.
Es valoraran les referències preliminars als modes de transport públic existents al
municipi i l’entorn immediat, així com la seva funcionalitat i problemàtica.
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S’acompanyarà de la informació gràfica que es consideri necessària per a la millor
comprensió del projecte.
Els següents aspectes a considerar es valoraran en cada cas fins a un màxim de 6
punts, tenint en compte la següent assignació de puntuació per a cada concepte:
Contingut satisfactori i d’aplicació concreta a Mollerussa
Contingut suficient però amb poca concreció a Mollerussa
Contingut insuficient i amb consideracions de tipus general

1
2
3
4
5

De 4 a 6 punts
De 2 a 3 punts
De 0 a 1 punts

ASPECTES A CONSIDERAR
Contingut referent a l’estructura urbanística i social del municipi.
Exposició referent a l’estructura de la conurbació i de les seves afectacions
respecte de la mobilitat en el municipi de Mollerussa.
Principals aspectes en els quals les propostes del PMUSM pot incidir per tal de
millorar la qualitat ambiental i de vida a Mollerussa
Valoració de la composició i qualitat de l’annex gràfic.
Identificació dels principals punts a considerar i a resoldre en pel PMUSM.

2. Pla de treball.

Màxim 30
6 punts
6 punts
6 punts
6 punts
6 punts

(Màxim 20 Punts)

Memòria descriptiva del procés a seguir per la realització de les diferents fases
previstes dels treballs, des del seu inici fins al lliurament de la totalitat dels
documents necessaris per tal de procedir a l’aprovació del Pla de Mobilitat i la
implementació del seu contingut d’acord amb les fases del treball establertes en
aquest Plec d’acord amb el termini establert per la realització dels treballs. Es
valorarà la seva concreció i claredat expositiva, i en tot cas s’haurà de presentar un
resum no superior a les 5 pàgines. S’adjuntarà un quadre resum que relacioni tots
els aspectes considerats en aquest punt.
El pla de treball haurà de concretar:
-

Les diferents fases del treball d’acord amb allò establert amb la legislació
sectorial vigent i allò establert en aquest Plec.
Els diferents documents a redactar per a cada una de les fases, inclosos els
necessaris per la tramitació ambiental.
Resum de les diferents actuacions de participació ciutadana que es preveu
realitzar, explicitant l’objecte i la fase o fases dels treballs que es realitzaran.
La relació de treballs de camp que es preveu realitzar - els aforaments,
enquestes, etc- el seu tipus, nombre i finalitat, així com la fase del treball en el
qual es realitzaran.

Els següents aspectes a considerar es valoraran en cada cas fins a un màxim de 5
punts, tenint en compte la següent assignació de puntuació per a cada concepte:
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1
2
3
4



Proposta molt adequada pel que fa a les necessitats dels treballs en relació a: la
programació temporal i la durada dels treballs, l’organització de l’equip de treball,
les mesures de participació ciutadana o els treballs de camp a
realitzar..................................De 4 a 5 punts



Proposta que s’adequa a les necessitats dels treballs, però amb aspectes
millorables o insuficients pels que fa a algun aspecte de: la programació temporal i
la durada dels treballs, l’organització de l’equip de treball, les mesures de
participació
ciutadana
o
els
treballs
de
camp
a
realitzar..................................................................................................de 2 a 3 punts



Proposta amb un contingut insatisfactori o incorrecte dels treballs a realitzar pel que
fa a: la programació temporal i la durada dels treballs, l’organització de l’equip de
treball, les mesures de participació ciutadana o els treballs de camp a
realitzar............................1 punt



Proposta amb un contingut incongruent i no adequat als requeriments dels treballs
en relació a: la programació temporal i la durada dels treballs, l’organització de
l’equip de treball, les mesures de participació ciutadana o els treballs de camp a
realitzar..........................0 punts

ASPECTES A CONSIDERAR
Valoració de la proposta, la seva coherència amb el calendari previst i
l’adequació amb allò establert pel PLEC per a cada Fase.
Organització de l’equip de treball, vinculació dels membres de l’equip a les
diferents fases dels treballs, i el seu percentatge de dedicació. (*)
Exposició referent a les iniciatives previstes per tal de promoure i donar
compliment al procés de participació ciutadana.
Identificació dels diferents treballs de camp a realitzar, amb identificació
expressa de punts d’aforament, i la seva correspondència amb les Fases dels
treballs del PMUSM.

Màxim 20 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts

(*) Caldrà adjuntar un organigrama del personal tècnic assignat als treballs de
redacció del PMUSM especificant les fases en les quals es preveu la seva
participació i el percentatge de la seva dedicació en cada fase i en el total dels
treballs.

3. Recollida de dades i enquestes.

(Màxim 10 Punts)

La proposta tècnica, d’acord amb allò que s’estableix a les prescripcions tècniques,
haurà de contenir com a mínim informació detallada sobre els següents aspectes:
-

Tipus i nombre de les enquestes que es proposa realitzar.
Models tipus de l’enquesta o enquestes.
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-

-

1

2

3

Nombre i composició de la mostra.
Metodologia a emprar per la selecció de la mostra i la realització de les
enquestes, així com els recursos tecnològics i/o materials necessaris per a
realitzar els treballs (equipaments, software, bases de dades, etc.)
Protocol i facilitats d’accés de la direcció facultativa dels treballs a les tasques
de supervisió i control.
Recomanacions, motivades segons l’experiència de l’adjudicatari, sobre la
durada màxima que hauria de tenir l’entrevista.
Sistemes de supervisió i control intern que s’aplicaran.
Calendari i previsió diària d’enquestes. S’haurà d’especificar el termini màxim a
què es compromet l’empresa adjudicatària en relació amb el començament i
finalització dels treballs, que en tot cas no podrà superar els terminis establerts
per a la Fase 2 dels treballs de redacció del ...................
Descripció sobre si es compta amb recursos propis per fer les enquestes o si es
subcontractaran les tasques.

ASPECTES A CONSIDERAR
Realització d’una enquesta de mobilitat quotidiana EMQ –dies feiners i festiusal municipi de Mollerussa, amb referència expressa al motiu del desplaçament,
al mode de transport, la distribució horària i la durada mitjana dels
desplaçaments, la seva distribució espacial i la mobilitat diferencial segons
segments de població. Mostra mínima de 265 persones.
Realització d’una enquesta de mobilitat quotidiana EMQ –dies feiners i festiusal municipi de Mollerussa, amb referència expressa al motiu del desplaçament,
al mode de transport, la distribució horària i la durada mitjana dels
desplaçaments, la seva distribució espacial i la mobilitat diferencial segons
segments de població. Mostra mínima de 120 persones.
Realització d’altres enquestes diferents de l’EMQ, adreçades a organitzacions,
entitats, operadors de transport, etc, que tinguin per objecte conèixer la seva
valoració respecte de la mobilitat local (*)

Màxim 10 punts
8 punts

4 punts

2 punts

(*) Com a mínim caldrà incloure les AMPES dels diferents col·legis i a Mollerussa
Comercial.
Nota: La puntuació pels conceptes 1 i 2 són excloents entre sí, però no amb el concepte 3.
És a dir, és acumulable la puntuació pels conceptes 1 (8 punts) i 3 (2 punts), o pels
conceptes 2 (4 punts) i 3 (2 punts).

B. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament

(Màxim 40 Punts)

1. Proposta econòmica

(Màxim 10 Punts)

Serà igual o inferior al pressupost base de licitació, anirà signada electrònicament pel
licitador i es puntuarà de conformitat amb la fórmula següent, puntuable fins un màxim
de 10 punts:
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𝑃𝑖 =

𝑂𝑃𝑖 ‒ 0𝑇
𝑂𝑃𝑚𝑖𝑛 ‒ 0𝑇

* P max

Essent
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada
Opi = Oferta de preu analitzada.
OT = Oferta tipus. Import de licitació.
OPmin = Oferta de preu més baixa del full d’obertura d’ofertes econòmiques.
Pmax = Puntuació màxima.
Pel que fa a la puntuació mínima 0 punts, s’atorgarà a l’oferta econòmica que
coincideixi amb el import de licitació, és a dir, que no suposi cap avantatge econòmic
per raó del preu.
Pel que fa a la puntuació màxima, és a dir 10 punts, s’atorgarà a l’oferta econòmica
que, en atenció al conjunt de les proposades, sigui una baixa que se situï en el llindar
de la temeritat, prèviament definida pels mateixos plecs per remissió al RCAP, sense
incórrer-hi. Un cop definida la màxima puntuació assolible, no inclosa en presumpció de
temeritat, s’atorgarà la puntuació de forma proporcional a la baixa.

2. Millora en l’experiència del Director dels treballs en la redacció d’altres
PMUS
(Màxim 5 Punts)
Es valorarà l’experiència del Director/a de l’equip assignat al treball en la redacció
d’altres plans de mobilitat urbana sostenible, a partir del període de 3 anys exigits com
a criteri mínim de solvència amb el límit dels darrers 8 anys, d’acord amb el següent
criteri de puntuació:



Aquells que s’hagin aprovat definitivament es valoraran cada un a raó d’1 Punt amb
un màxim de 4 Punts.
Aquells PMUS que s’hagin lliurat a l’administració contractant per la seva aprovació
definitiva però encara no l’hagin obtingut, es valoraran a raó de 0,25 Punts cada un
amb un màxim d’1 Punt.

Caldrà acreditar-ho amb els corresponents certificats de l’organisme o administració
contractant i dels responsables de la consultora.
3. Estabilitat de la direcció tècnica de l’equip assignat al projecte (Màxim 5 Punts)
Es valorarà el grau de consolidació dels components de l’equip de direcció tècnica
responsable de la redacció del PMUSM (director/a tècnic dels treballs, tècnic/a superior
especialista en planificació de la mobilitat, tècnic/a superior especialista en ciències
ambientals), prenent en consideració el temps durant el qual han participat en
l’elaboració conjunta de plans de mobilitat urbana sostenible o d’altres estudis de
mobilitat.
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Els punts s’atorgaran de la forma següent:
Menys d’un any............ 0 punts
D’1 any a 2 anys.......... 1 punts
De 2 a 3 anys .............. 2 punts
De 3 a 4 anys ... .......... 4 punts
Més de 4 anys ............. 5 punts

4. Certificats de sistemes de gestió.

(Màxim 5 Punts)

Acreditació per part de la consultora participant a la licitació d’estar en possessió dels
certificats ISO 9001 Sistema de gestió de la qualitat, ISO 14001 Sistema de gestió
ambiental, ISO 39001 Sistema de gestió de la seguretat vial.
S’assignarà la puntuació en funció del número de certificats acreditats, de la manera
següent:
Estar en possessió d’un certificat ................... 1 Punt
Estar en possessió de dos certificats.............. 3 Punts
Estar en possessió dels tres certificats........... 5 Punts
5. Millores

(Màxim 10 punts)

a) Estudi per la implantació d’un servei d’autobús urbà/inter-urbà
Punts

7

Compromís de lliurar al final dels treballs corresponent a la FASE 5 d’un Estudi
tècnic i econòmic per la implantació d’un servei d’autobús municipal que inclogui els
nuclis conurbats amb Mollerussa (El Palau d’Anglesola, Golmés, Miralcamp i
Fondarella i que tingui en compte:
-

Estudi de la demanda potencial.
Identificació dels principals punts generadors de demanda del servei.
Determinació dels re correguts, la longitud de les línies i de les parades.
Consideracions al respecte de l’accessibilitat als principals centres i punts
generadors
Estudi i comparació d’alternatives.
Estimació econòmica de la implantació del servei.
Calendari i fases d’implantació.
Annex gràfic

57

NÚM.EXP: 1412-3-2021

Contractacions de consultoria i
assistència tècnica

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

b) Ampliació de l’enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) als municipis conurbats.
3 Punts
Compromís de complementació de l’EQC municipal amb l’extensió del seu
contingut als municipis del Palau d’Anglesola, Golmés, Miralcamp, Fondarella i
Sidamon, atès la seva incidència en la mobilitat de Mollerussa. S’haurà de
concretar per a cada una d’aquestes poblacions el tamany de la mostra que es
proposa consultar.
A Mollerussa, el dia de la signatura
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