Les actuacions definides en el present projecte formen part del projecte “Feel la Vall de
Lord!”. Aquest es una producte turístic per la Vall de Lord i en particular per al municipi de
Sant Llorenç de Morunys, el qual tracta de revaloritzar els recursos turístics del municipi
mitjançant una sèrie d’actuacions destinades a l’impuls d’un turisme sostenible,
responsable i de qualitat.
El projecte “Feel la Vall de Lord!” tracta de la modernització i ampliació dels atractius
turístics del poble i abasta les tasques de millora de l’accessibilitat, millora de la mobilitat
entre diferents equipaments, la creació d’una ruta verda circular al voltant del poble, la
modernització de l’espai de jocs infantils existent, la creació d’una àrea de pícnic, la posada
en valor de recursos turístics perifèrics i finalment el desenvolupament i implantació
d’eines tecnològiques que permetin als usuaris gaudir d’una experiència diferenciadora
que generi un diàleg de dades rellevants amb el mateix recurs turístic.
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La carretera sobre la qual es projecta l’ampliació de vorera es la LV – 4241a, la qual
està gestionada per la Generalitat de Catalunya i forma part de la xarxa local de
carreteres de Catalunya, la qual transcorre íntegrament per la comarca del Solsonès i
amb total de 45 quilòmetres de longitud, amb origen a Solsona (a la C – 26) i final al
límit de la província de Barcelona (després d’haver travessat l’Aigua d’Ora).
2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, considera que l’execució de les obres i
treballs inclosos en el projecte de “Pla d’accessibilitat urbana per a persones amb
mobilitat reduïda (Carretera de Berga Eix Comercial)” són del tot necessàries per la
correcta mobilitat dels habitants del terme municipal de Sant Llorenç de Morunys i
més concretament, del propi poble de Sant Llorenç de Morunys.
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El present projecte s’emmarca dins de l’ajut EMC – 1265 – 2017 Subvencions per als ens
locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial de turisme.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1. Introducció

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Codi Segur de Validació

Expedient núm.: 39 2018
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Procediment: Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat Sumari.
Assumpte: “Pla d’accessibilitat urbana per a persones amb mobilitat reduïda (Carretera de
Berga Eix Comercial)”.
Document signat per: Alba Colell Roure (Arquitecta de l’Ajuntament de Sant Llorenç de
Morunys, Serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, col·legiat núm. 61338 – 1 COAC).
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La no actuació en aquest tram de la carretera LV - 4241 suposa una dificultat de
mobilitat important per a les persones de mobilitat reduïda donat que la vorera a
l’altre costat de carrer és encara més estreta i el recorregut per al creuament de
l’esmentat carrer es dificultós.
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b. Marc Normatiu
•

Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).

•

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
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Les actuacions incloses en el present projecte aniran finançades per l’ajut EMC – 1265
– 2017 Subvencions per als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de
foment territorial de turisme, amb la finalitat d’ampliar la vorera existent per tal de
donar-li una amplada suficient que permeti la circulació segura de tots els vianants, en
especial que garanteixi l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i, a l’hora,
permetre una bona connexió entre el casc antic, l’eix comercial i la resta del nucli de
població, millorant així, tant la vida dels habitants del poble de Sant Llorenç, com la
repercussió turística que se’n deriva.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Per últim, remarcar que en l’actualitat tant sols es disposa de tres passos de vianants
que uneixen els dos costat del carrer carretera de Berga. En el marc d’aquest projecte
es contempla la definició d’un nou pas de vianants en aquest àmbit que ajudarà a unir
el casc antic amb la resta del poble de Sant Llorenç de Morunys i potenciar així el
desenvolupament turístic del mateix. A més, la vorera als dos marges es tant estreta
que cal adequar el creuament de les persones en el punt on es defineix el nou pas de
vianants, millorant la permeabilitat del nucli.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

Igualment en aquest indret hi ha ubicats la gran majoria de comerços del nucli i
l’activitat turística i comercial està condicionada per poder disposar d’una zona
peatonal segura, accessible i adequada a les necessitats d’un municipi que viu
eminentment del turisme i de potenciar el comerç local i de proximitat.

Codi Segur de Validació

Actualment el tram de carretera objecte del projecte presenta punts on l’ample de
vorera és inferior al metre d’amplada, arribant a llocs on aquesta és de 50cm. Aquestes
amplades no permeten el pas de persones amb mobilitat reduïda, així com tampoc la
circulació còmoda i segura de tot tipus de vianants.
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Els treballs que contempla el projecte permetran garantir l’accessibilitat de totes les
persones a l’Eix Comercial del poble de Sant Llorenç de Morunys. Per fer-ho, les
actuacions que es plantegen es desenvolupen a la carretera de Berga i consisteixen en
augmentar l’ample de vorera.
Aquest carrer és un dels eixos vertebradors del municipi atès que transcorre per la part
central del mateix i conforma una vial principal per al desenvolupament turístic i el
foment del comerç local, així doncs, cal garantir l’accessibilitat còmoda i segura per a
tothom.

4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques I requeriments
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La previsió de treballs, les actuacions a realitzar i els amidaments de cadascun d’ells, es
detallen i relacionen respectivament en la Memòria, Amidaments, Justificació de preus
i Pressupost del projecte de “Pla d’accessibilitat urbana per a persones amb mobilitat
reduïda (Carretera de Berga Eix Comercial)”
Els capítols i partides d’obra, específiques de les actuacions a realitzar s’han redactat i
elaborat amb la base de preus del Banc BEDEC, de l’aplicació informàtica per al càlcul
de pressupostos TCQ – 2000, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya. Seguidament es detallen les partides d’obra incloses en l’indicat projecte:
Moviment de terres
Els treballs previstos en el moviment de terres consisteixen en;
•
•
•
•
•
•

Tallar el paviment de mescla bituminosa.
Demolició del paviment de panots col·locats sobre formigó.
Demolició de paviment de mescla bituminosa de la carretera.
Demolició de la vorada i la rigola existent.
Excavació per a caixa de paviment i repàs i piconatge de la mateixa.
Transport de residus fins a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
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L’objectiu principal d’aquest contracte és el de dur a terme les obres i actuacions
incloses en el projecte de “Pla d’accessibilitat urbana per a persones amb mobilitat
reduïda (Carretera de Berga Eix Comercial)”

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

3. Objectiu del contracte

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

Codi Segur de Validació

•
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•
•
•
•

Seguretat i Salut
Les obres s’executaran amb condicions de seguretat i salut en tot moment i mentre
durin els treballs.
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Les actuacions es centren en un tram de 90 metres (aproximadament) al centre del
poble de Sant Llorenç de Morunys, entre el Pk 22+785 i el Pk 21+875 metres.
A l’hora de definir els treballs a realitzar també s’ha tingut en consideració que
l’afectació de la plataforma de la carretera sigui mínima.
Les modificacions en la calçada tant sols afecten als paràmetres geomètrics de l’ample
de carril, la situació i dimensions dels embornals i el pintat de l’eix de definició.
No s’afecta a cap dels paràmetres de definició geomètrica del traçat en alçat de la
carretera, com tampoc als paràmetres del traçat en planta relatius als radis de gir,
alineacions recte i corbes, i el peralt.
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•
•
•

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

•

Col·locació de vorada recta de formigó tipus T2 al llarg de 116 metres de longitud.
Col·locació de vorada remuntable de formigó al llarg de 5 metres de longitud.
Col·locació de rigola de formigó al llarg de 121 metres de longitud.
Estesa de base de tot – ú artificial de 5cm d’espessor.
Paviment de vorera de formigó de 15cm d’espessor i llosa d’Almeria, es composa
de 5 metres lineals de formigó i 1 metre lineal de llosa tipus Almeria. (Vorera
marge esquerra direcció Nord)
Base de formigó de 10cm d’espessor i armadura de paviment amb malla
electrosoldada. (Vorera marge dret direcció Nord)
Paviment de pedra calcària. (Vorera marge dret direcció Nord)
Paviment de pedra granítica per l’accés la porxo.
Subministrament i col·locació de 5 embornals. Inclou la caixa, el bastiment i la
reixa.
Col·locació de tapes de serveis a cota.
Pintat de marca longitudinal discontínua de 10 cm d’espessor, al llarg de 90
metres de longitud.
Pintat de marca transversal contínua de 40cm corresponent a les línies d’STOP del
pas de vianants.
Pintat de marca transversal contínua de 50cm corresponent al pintat d’un pas de
vianants.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

•
•
•
•
•
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Pavimentació
Els treballs de pavimentació són;
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22.100,08 €

13% Despeses Generals sobre 22.100,08 € .................................................
6% Benefici Industrial sobre 22.100,08 € .....................................................

2.873,01 €
1.326,00 €

Subtotal

26.299,09 €

21% IVA sobre 26.299,09 € ..........................................................................

5.522,81 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE ...............................

31.821,90 €

El pressupost d’execució material del present projecte ascendeix a la quantitat de
22.100,08 euros (vint – i – dos mil cent euros i vuit cèntims).
El Pressupost d’Execució per Contracte, inclòs l’I.V.A., és de 31.821,90 euros (trenta-un
mil vuit-cents vint – i – un euros i noranta cèntims).
D’aquest pressupost d’execució per contracte, la quantitat de 26.299,09 euros
correspon a obra pròpiament dita i la resta, és a dir, 5.522,81 euros, a l’impost sobre el
valor afegit (IVA), al tipus vigent del 21%.
b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Aquest apartat de la memòria justificativa, atès que ha de donar compliment al
disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat pressupostària i la
sostenibilitat financera d'aquesta., sobre les despeses i els ingressos de l’Ajuntament
de Sant Llorenç de Morunys, serà redactat i signat per l’interventor de l’entitat.
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En aquest sentit, aquest apartat es complimentarà i redactarà com a document
independent a aquesta memòria justificativa.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat sumari
regulat en l’article 159.6 de la LCSP. Atès que el contracte d’obres té que el valor
estimat inferir a 80.000,00.-€ en l’adjudicació del contracte es seguiran els tràmits
previstos en l’esmentat article de la LCSP.
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL .........................................

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

A continuació es detalla el pressupost del projecte “Pla d’accessibilitat urbana per a
persones amb mobilitat reduïda (Carretera de Berga Eix Comercial)”;

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

a. Valor Estimat

Codi Segur de Validació

5. Anàlisi Econòmica

Url de validació

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS
C/ Josep Cirera, Núm. 1 2ª Planta
Sant Llorenç de Morunys - 25282

d. Durada
Es considera que el termini adequat, per l’execució de les obres anteriorment
descrites, i per a l’únic LOT que defineix l’obra, serà com a màxim d’UN MES, comptant
a partir de l’inici d’aquestes.
7. Conclusions
Tal com s’ha anat desenvolupant en cadascun dels apartats d’aquesta memòria
justificativa, l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys prioritza les seves actuacions en
carrers vertebradors de l’entramat urbà del poble de Sant Llorenç de Morunys per tal de
millorar l’accessibilitat així com definir unes seccions de carrer que permetin la convivència
del trànsit rodat amb el peatonal.
Les actuacions incloses en el projecte es recullen en un únic LOT donat que la seva divisió
en lots dificultaria tècnicament la realització dels treballs.
El valor estimat del total del contracte és de 26.299,09 euros, amb un import total de IVA
de 5.522,81 euros, la qual cosa fa un total de pressupost de 31.821,90 euros.
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Com a resultat de les actuacions incloses en el present contracte, s’esperen obtenir, entre
d’altres, els següents resultats:
•

Ampliar la vorera existent per tal de donar-li una amplada suficient que permeti la
circulació segura de tots els vianants, en especial que garanteixi l’accessibilitat de les
persones amb mobilitat reduïda.

•

Permetre una bona connexió entre el casc antic, l’eix comercial i la resta del nucli de
població, millorant així, tant la vida dels habitants del poble de Sant Llorenç, com la
repercussió turística que se’n deriva.

•

Millorar la seguretat vial en les infraestructures ja existents.

•

Millorar en la qualitat de vida dels habitants del poble de Sant Llorenç de Morunys, així
com dels seus visitants.

Alba Colell Roure
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El projecte s’executarà en un únic LOT, atès que les característiques de les obres
objecte d’aquest contracte, i des del punt de vista tècnic, es posa en coneixement de la
Corporació Municipal que la divisió en lots dificulta la correcta execució de les
mateixes.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

c. Anàlisi d’execució per lots
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Codi Segur de Validació

b. Qualificació del contracte
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L’arquitecta,
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Alba Colell Roure
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Sant Llorenç de Morunys, 12 de juny de 2018

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, es dona per acabada el present projecte
constructiu, que juntament amb la resta de documents que integren el present document,
es considera suficient la informació per definir-ne les actuacions, i per tant es posa a
disposició dels Organismes competents per la seva aprovació, i posterior tramitació.
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Contribuir al desenvolupament econòmic dels municipis garantint uns accessos
adequats a l’entramat urbà del nucli.
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