MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
L’Ajuntament de Puigpelat, amb la intenció d’anar millorant els carrers del nucli
urbà, té interès en la remodelació del carrer de Les Escoles. Aquest carrer té
caràcter peatonal i és el que dóna accés a la piscina als diferents usuaris, a les
Escoles Velles, Càritas, Associació La Cuca de Puigpelat, al CAP i al local de
l’Associació de dones Orquídia.
Per aquesta raó, l’Ajuntament ha encarregat la redacció del “Projecte de
remodelació del carrer de les Escoles” per a l’execució de les obres
corresponents.
En ell es defineixen els criteris que hauran de seguir-se en la realització de les
obres per a la pavimentació, substitució de la xarxa d’aigua i soterrament d’un
tram de la xarxa telefònica aèria mitjançant la present memòria, els plànols que
s’adjunten i el pressupost.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
El carrer de les Escoles, actualment, està pavimentat amb formigó i aglomerat
trobant-se aquests en força malt estat. Per una altre banda, la xarxa d’aigua és
de fibrociment i es troba infradimensionada.

Atès que l’ajuntament no disposa de mitjans, correspon la contractació de l’obra
d’acord amb allò previst a la legislació contractual vigent.
3. Objecte del contracte
Per tal de millorar les mancances indicades anteriorment es preveuen les
següents obres:
- Enderrocs i pavimentació.
- Nova xarxa d’abastament d’aigua.
- Soterrament d’un tram de xarxa telefònica aèria.
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b. Marc normatiu

4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques i requeriments
ENDERROCS I PAVIMENTACIÓ
Es demoliran la totalitat dels paviments asfàltics i de formigó dins l’àmbit del
carrer i es retirarà el mobiliari urbà existent.
Un cop realitzada la demolició del paviment es procedirà a l’excavació de la
caixa del paviment.
El carrer es pavimentarà a un únic nivell amb paviment de formigó amb fibres
HM-30/B/20/I+E amb un gruix de 20 cm amb base de tot-u artificial de 15 cm de
gruix. Aquest paviment disposarà de franges perimetrals i transversals a base
de panot estriat de color vermell de 20x20x4 cm.
Les pendents del carrer seran d’un 2% cap al centre de la calçada en forma de
V.

Al punt de trobada entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de les
Escoles, es realitzaran guals de peatons de tal manera que hi hagi una
transició de la vorera a dos nivells de l’avinguda amb el paviment a un únic
nivell del carrer de les Escoles.
AIGUA POTABLE
Actualment el carrer de Les Escoles disposa de xarxa d’aigua a base de
canonades de fibrociment en estat deficient, el seu traçat aproximat és el grafiat
al plànol de planta.
Donada aquesta situació es renovarà la totalitat de la xarxa d‘aigua potable
amb canonades de PEAD PE-100, amb certificació AENOR, 10 atmosferes
pressió de treball i de 110 mm de diàmetre.
Degut a que es retirarà la canonada d’aigua existent s’haurà de disposar d’una
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En la zona d’accés al local municipal adjacent a l’avinguda dels Països
Catalans on hi desenvolupa la seva activitat l’Associació de dones Orquídia,
donada l’alçada del seu margepeus d’entrada, es realitzarà una vorera a un
nivell elevat respecte a la calçada la qual es dotarà d’una rampa per garantir
l’accessibilitat. La vorera quedarà contenida per vorada de formigó tipus T2 de
15x25 cm al costat de la línia blanca lateral del carril de circulació amb rigola
amb peces prefabricades de morter de ciment de 20x20x8 cm.

xarxa provisional d’aigua potable a base de canonada de PEAD 63 mm.
L'abastament d'aigua es realitzarà prèvia excavació de les rases i d'acord amb
el traçat fixat al plànol de planta. Les noves canonades s’instalꞏlaran sobre llit
de sorra de 10 cm i protegit amb sorra fins 10 cm per sobre la generatriu.
Es disposarà de vàlvules de seccionament, tal com es grafia en els plànols de
planta, garantint el seccionament individual de les diferents canonades de
distribució pels carrers i illes, assegurant l'abastament a la resta de la xarxa.
Es disposaran hidrants contra incendis soterrats normalitzats de 100 mm i
boques de reg de 45 mm. Els hidrants i boques de reg estaran d'acord amb els
detalls indicats als plànols i la descripció de la unitat d'obra del pressupost.
Els accessoris i peces especials seran de fossa i les vàlvules seran de
comporta, de tanca elàstica, recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa
dúctil, eix d'acer inoxidable, revestit interior i exteriorment amb resines epoxy, i
brides PN-16 (tipus EURO-23, HAWLE, o similar).
Regirà, en tot allò en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el
"Pliego de prescripciones Técnicas para Tuberías de Abastecimiento de
Aguas", de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de
Fomento.
TELECOMUNICACIONS

Aquest soterrament es realitzarà a base de 4 conductes de PVC 125 mm de
diàmetre, totalment formigonats formant un prisma. La profunditat del tub serà
de 1 m. La xarxa estarà connectada mitjançant arquetes tipus “H”. Aquestes
podran ser prefabricades o construïdes in situ, les seves dimensiones i
característiques venen especificades als plànols de detall.
S'haurà de complir per aquest tipus de canalitzacions i arquetes, tot allò fixat a
la NT.f1.001. "Canalizaciones subterraneas en urbanizaciones y poligonos
industriales" de Telefónica de España.
MOBILIARI URBÀ
Es preveu, al punt indicat a plànol, la instal·lació de tres jardineres rectangulars
d’acer amb tractament de protecció contra la corrosió i acabat zincat electrolític
amb imprimació epoxi i pintura polièster amb pols de color negre forja; de 1000
mm de longitud, 425 mm d’amplada i 520 mm d’alçada; segons detalls de
plànols.
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Actualment al carrer objecte del projecte existeixen unes línies aèries de la
xarxa de telefonia. Es preveu en projecte el seu soterrament.

5. Anàlisi Econòmica
a. Valor Estimat
El valor estimat del contracte sense IVA és de setanta-quatre mil tres-cents
seixanta-sis euros i vint i nou cèntims més quinze mil sis-cents setze euros i
noranta-dos cèntims en concepte d’IVA.
El valor estimat del contracte amb l’IVA del 21% és de vuitanta-nou mil noucents vuitanta-tres euros i vint-i-un cèntims.
b.Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
L’execució del present contracte està prevista al pressupost general de la
corporació per a l’exercici 2020. D’acord amb la previsió del pressupost
municipal, aquest compleix amb els requisits d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment

En tant que es tracta d’una procediment obert no cal justificar-ne el
procediment en tant que es tracta del procediment ordinari d’adjudicació.
b. Qualificació del contracte
Ens trobem davant d’un contracte d’obres d’acord amb allò previst a l’article 13
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/34/UE, de 26 de febrer de 2014.
c. Anàlisi d'execució per lots
Atesa la poca entitat del contracte i la difícil coordinació de diferents
contractistes en un espai reduït com el carrer de les Escoles, no es preveuen
lots per a l’execució del contracte.
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El present contracte es tramita per procediment obert mitjançant procediment
simplificat d’acord amb l’article 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/34/UE, de 26 de febrer de 2014.

d. Durada
El termini d’execució del contracte és de dos mesos.
7. Conclusions
Es tracta d’un contracte d’obres tramitat per procediment obert simplificat
d’acord amb les següents característiques:

Procediment

Obertura

Tramitació

Simplificada

Tipus de Contracte:

Obres

Classificació CPV principal

45233252-0

Accepta revisió de preus

No

Accepta variants

No

Pressupost base de licitació

74.366,29 €

Impostos

15.616,92 €

Total

89.983,21 €

Valor estimat del contracte

74.366,29 €

Impostos

15.616,92 €

Total

89.983,21 €

Data d’inici d’execució

En funció de la finalització de l’estat
d’alarma

Data fi d’execució

En funció de la finalització de l’estat
d’alarma

Durada execució

2 mesos

Durada màxima

2 mesos
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PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ESCOLES

Garantia provisional

No

Garantia definitiva

Sí

Garantia complementària

No

Marta Blanch i Figueras
Alcaldessa
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