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DECRET DE L’ALCALDIA
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INICI DE L’EXPEDIENT LICITATORI DEL
CONTRACTE D’OBRA DE CONDICIONAMENT I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
JOAN SANGENÍS
Identificació de l’expedient:
Denominació del
contracte:
Codi d’expedient:
Tipus de contracte:
Tipus d’expedient:
Procediment de licitació:

Condicionament i urbanització de la Plaça Joan
Sangenís
2022 459
Obres
Ordinari
Obert simplificat

ANTECEDENTS
PRIMER.- Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2021/95, de 2 d’agost, es va acordar
adjudicar el contracte menor del Servei de redacció del projecte bàsic i executiu de
Condicionament i Urbanització de la Plaça Joan Sangenís de Sant Cugat Sesgarrigues
a la professional Ma. Rosa Escala Moyés.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.2022/26, d’11 de març de 2022, va aprovar
inicialment el Projecte bàsic i executiu de condicionament i urbanització de la Plaça
Joan Sangenís, amb un pressupost d’execució per contracte de 133.445,32 € +
28.023,52 € (21% IVA) = 161.468,84 € (IVA inclòs).
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.2022/59, de 17 de maig de 2022, s’ha aprovat
definitivament el Projecte bàsic i executiu de condicionament i urbanització de la Plaça
Joan Sangenís.
SEGON.- És voluntat d’aquest Ajuntament executar les obres del Projecte bàsic i
executiu de condicionament i urbanització de la Plaça Joan Sangenís. El Projecte
consisteix resumidament en:
Objecte del projecte
L’objecte principal del projecte és la descripció de les actuacions necessàries per a la
ubicació d’una pista oberta a la Plaça Joan Sangenís de Sant Cugat Sesgarrigues i el
condicionament i urbanització de la Plaça. Es tracta de definir un espai per a usos
polivalents, entre el joc esportiu obert i actuacions lúdiques i festives (concerts, balls,
etc.), pensant en la sostenibilitat mediambiental, el control i l’aprofitament de les aigües
pluvials, tenint en consideració els usos actuals i la seva topografia, així com, tenint
cura del manteniment de l’arbrat i de la vegetació existent.
Àmbit d’actuació
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L’àmbit d’actuació del present projecte és la Plaça de Joan Sangenís, delimitada pels
carrers del Doctor Robert, del Pont, de Pau Casals i de Ponent. També hi finalitza el
carrer Doctor Fleming i s’inicia una petita rambleta.
Descripció de la plaça actual: activitats i usos
La Plaça Joan Sangenís és un espai de 93x50 metres (4.650 m2), delimitat per carrers.
Es tracta d’una gran esplanada inclinada, amb un pendent que oscil·la entre el 2,5% al
carrer de Ponent i el 4’5% al carrer del Pont. Mentre que els carrers de Doctor Robert i
de Pau Casals són gairebé plans, amb un pendent de 1,3% i d’un 0,4% respectivament.
La Plaça és molt utilitzada per diverses activitats, per a totes les edats. La major part de
la seva superfície està coberta amb herba que creix de manera natural. Està distribuïda
bàsicament en dues zones: una, bastant solejada i amb jocs infantils, situada al costat
del carrer del Pont i l’altra, amb més ombra i al costat del carrer de Ponent que té
espais de descans i jocs per a més grans. I a l’espai central hi ha instal·lades unes
porteries amb un sorral, per a jocs diversos.
La zona amb jocs infantils té un espai tancat per als més petits i un d’obert amb
instal·lacions diverses, amb un cert grau de deteriorament i amb el sòl per condicionar.
La zona de la plaça que té més ombra està caracteritzada per diversos espais: al carrer
Doctor Robert hi ha una font, amb algun banc i poc identificada, i la instal·lació d’un joc
per a gent gran, utilitzada per totes les edats. Sota dels arbres hi ha dues pistes de
petanca i, dispersos amb cert ordre, trobem bancs i una taula de ping-pong situada al
costat del fanal.
En general tots els espais i instal·lacions necessiten millorar, ja sigui transformant-los,
substituint-los com reubicant-los. El cas més evident és el de l’espai que té les
porteries, un espai improvisat, situat al centre de la plaça i al mig del pas a través.
Descripció de la proposta
La sol∙licitada pista només té la opció de situar‐se a l’espai més obert de la plaça Joan
Sangenís, el central. La Memòria Valorada redactada el 2019 ja feia una anàlisi sobre la
millor posició i orientación d’acord amb la orografia del lloc. La nova esplanada es
planteja en la mateixa orientació que la majoria dels espais de joc ja instal∙lats,
coincidint amb la diagonal de l’espai públic i urbà. D’aquesta manera, l’actual posició
d’aquest espai de joc, es desplaça respecte del pas a través de la plaça (del carrer
Doctor Fleming a la petita rambleta) i s’ordena, juntament i en relació als espais
destinats als jocs infantils. Els límits de la nova pista, parcialment i on és necessari, es
condicionen amb petits murs de contenció que faran la funció de banqueta o petita
grada, al mateix temps que, també, faran de límits i de protecció del nou recinte.
La proposta respecta els usos que actualment té la plaça, i s’intervé amb el mínim
modelat que demana el condicionament per una pista urbana multi esportiva (13x22m),
oberta, que ha de ser pavimentada i delimitada. La pista actua de frontissa entre els
espais infantils i altres espais pensats més per als adults, on s’hi ha condicionat un pas
a través que relaciona els carrers Doctor Robert i Pau Casals, pavimentat amb taulons
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de fusta, destacant un espai, prop dels Jocs infantils tancats, amb una pèrgola i zona de
descans.
La pèrgola, també està pensada per a acollir alguns mòduls solars de plaques
fotovoltaiques per al propi consum. En qualsevol cas, es pot valorar la possibilitat de
que pugui servir per a tot el sistema d’il∙luminació de la plaça actual. La implantació
d’aquests mòduls requerirà d’un projecte tècnic específic.
La resta dels espais mantindran la seva porositat natural, amb el creixement de l’herba
natural, només es condicionaran amb les terres extretes de l’anivellació de la nova pista
i amb sauló aquelles zones amb aparells destinats al joc, infantil i/o d’adults. Aquestes
es remodelaran ( i quan calgui, s’esplanaran) d’acord amb la necessitat d’anivellació,
amb formes i desnivells molt suaus. A la zona de Jocs Infantils oberts es substituirà el
joc existent per un de característiques similars.
També s’adequarà l’espai entorn la petita font, situada a l’angle de la plaça dels carrers
Ponent i Doctor Robert. Es farà amb taulons de fusta o similar, situats amb la suficient
separació perquè pugui drenar correctament.
En general, es mantindran els elements vegetals. Només s’arrencaran i/o adaptaran els
mínims necessaris per al condicionament de la nova esplanada per a la pista multi
esportiva. Es mantindran les tres columnes de punt de llum, distribuïdes il∙luminant les
tres zones diferenciades de la plaça: la zona de jocs infantils, la zona de la pista i la
zona de repòs.
La proposta contempla la ubicació d’un dipòsit de 30.000 litres per a la recollida
d’aigües pluvials, a utilitzar per al reg i neteja de carrers, amb acció de bomba externa
en medi mecànic. El dipòsit es col∙locarà soterrat, a l’espai situat al carrer de Pau
Casals, enfront de la rambleta. És al punt baix de la plaça, permetent recollir l’aigua
pluvial, tant dels embornals del carrer Doctor Robert, com de la nova pista multi
esportiva. El lloc, també, és adequat per al moment que el dipòsit està ple i ha de
sobreeixir, conduint les aigües a una rasa de drenatge i/o als embornals del carrer de
Pau Casals. El dipòsit s’ha dimensionat d’acord amb la possibilitat de recollir les aigües
d’un dels dies de pluja normal i d’acord amb les possibilitats mecàniques per al reg de
que disposa la brigada municipal.
L’aigua s’intercepta als embornals del carrer Doctor Robert i es condueix canalitzada
fins el dipòsit de contenció. Abans de l’entrada als dipòsits hi ha una reixa de
desbast,amb material drenant tipus graves, amb l’objectiu de filtrar materials
indesitjables, com ara grasses, sorres, fulles i altre tipus de brossa.
La rasa de drenatge a la sortida del sobreeixidor del dipòsit anirà condicionada com a
Jardí de pluja o parterre inundable, similar als altres Jardins ubicats en diversos punts
de la plaça. Aquest jardins s’entenen dins del sistema urbà de drenatge sostenible
(SUD), com una eina preventiva de gestió de la pluja que contribueix a minimitzar els
efectes de l’erosió que pot ocasionar la circulació descontrolada de l’aigua.
La xarxa d’aigües pluvials s’ha estudiat conjuntament amb els redactors de l’”Estudi de
sistema drenatge sostenible a la plaça Joan Sangenís” i s’ha adaptat a l’ordenació de la
plaça i del seu entorn. A l’annex d’aquest projecte s’acompanyen els documents
d’aquest Estudi que s’han tingut en compte.
Les terres sobrants de les diferents excavacions es dipositaran al costat del dipòsit
enterrat, formant una petita elevació sobre el terreny natural.
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Tot i que el pressupost sobre el condicionament i urbanització de la plaça no contempla
la col∙locació de Jocs de Calistènia, sí que preveu el millor d’ubicació del circuït i el
condicionament dels espais més adequats.
Resum del pressupost
El pressupost s’ha organitzat segons zones i/o temàtica. Per una banda la pista
multiesportiva, els murets necessaris per a la contenció de terres que són resultat de
l’explanació, la possible recollida d’aigües pluvials, la passera i el condicionament dels
demés espais de la plaça.
Resum de pressupost
Capítol 1. FORMACIÓ DE PISTA
Capítol 2. MUR DE FORMIGÓ
Capítol 3. XARXA D’AIGÜES
Capítol 4. PASSERA I PÈRGOLA
Capítol 5. JOCS INFANTILS OBERTS
Capítol 6. ALTRES
Capítol 7. VARIS
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses generals 13%
Benefici industrial 6%
Subtotal
Impost sobre el Valor Afegit 21%
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA AMB IVA

Imports
35.077,21
8.124,93
26.091,73
19.540,25
10.292,48
8.812,32
4.200,00
112.138,92
14.578,06
6.728,34
133.445,32
28.023,52
161.468,84

TERCER.- Finançament de l’obra:
 Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona (en endavant, PGI)
és un dels instruments de cooperació de què es dota el Pla de concertació
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i, en particular, és l’instrument que articula
preferentment el finançament inversor destinat tant al manteniment i la reposició́
d’inversions com a nova inversió.
Aquest programa i el seu règim regulador van ser aprovats en data 30 de juliol
de 2020 pel Ple de la Diputació de Barcelona (AP 95/20) i modificats en data 17
de desembre de 2020 pel mateix òrgan (AP 158/20). En el primer d’aquests
actes també es va aprovar la relació individualitzada dels imports a concedir als
ens locals destinataris del programa.
Per a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues la relació d’imports a concedir
és la que es transcriu a continuació:
E
n
s
destinatari

Import total
(dotació

Import Línia
de suport 1

Import Línia
de suport 2
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Ajuntament
de
Sant
C u g a t
Sesgarrigues

e c o n .
garantida/
base
de
concertació)
(EUR)

" P r oje ct e s
sostenibles"
(80% de la
dotació
garantida)

187.505,50

150.004,40

" F o n s
incondicionat
d'inversió"
(20% de la
d o t a c i ó
garantida)
37.501,10

En data 28 d’octubre de 2020 l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues va
comunicar a la Diputació de Barcelona que el Projecte que tenia previst executar
en la Línia de Suport 1 “Projectes Sostenibles” era el de Condicionament i
Urbanització de la Plaça Joan Sangenís de Sant Cugat Sesgarrigues. També va
calendaritzar l’execució de l’esmentada actuació per a l’any 2022.
Aquesta subvenció, no obstant això, resta pendent de sol·licitar a la
Diputació de Barcelona, atès que el seu règim regulador estableix que fins
que la Corporació no hagi aprovat l’Inici de la Contractació de les obres,
no es pot tramitar la sol·licitud de subvenció.
D’acord amb el règim regulador del Programa general d’inversions de la
Diputació de Barcelona és necessari realitzar el tràmit de sol·licitud en el marc
de la Línia de suport 1, actualment, en tercer període: des de l’1 de gener de
2022 fins al 30 de juny de 2022.
S'ha d'acreditar el compliment de les condicions comunes a totes les actuacions:
 Que el projecte compleix la normativa aplicable.
 Disposició de finançament complet per a executar l'actuació, tenint en
compte l'aportació sol·licitada a la Diputació de Barcelona.
I de les condicions específiques establertes en funció del tipus d’actuació:

Execucions d'obra:
 Si l'obra requereix de licitació, que l'òrgan competent de l'ens ha
aprovat l'expedient de contractació i disposat l'obertura del
procediment d'adjudicació, conforme l'establert a la normativa en
matèria de contractació.
QUART.- Existeix consignació pressupostària suficient en l’Aplicació 171/61900 del
Pressupost de la Corporació de 2022.
Amb la finalitat de poder contractar les obres detallades vaig impulsar l’expedient de
contractació de les mateixes mitjançant Providència de l’Alcaldia de data 18 de maig de
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2022. En aquesta vaig expressar la conveniència d’efectuar la contractació d’aquestes
obres.
El procediment adoptat d’acord amb les necessitats del contracte és el procediment
obert simplificat d'acord amb l'article 159 LCSP. Aquest tipus de procediment és l'idoni
per a les obres amb un valor estimat del contracte igual o inferior a 2.000.000,00€, ja
que el valor estimat del contracte és de 133.445,32€, IVA no inclòs.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i
concretament en el seu article 116.1, determina que “la signatura dels contractes per
part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient
corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en
els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei”.
Vist l’informe emès pel secretari-interventor accidental en relació a l’existència de crèdit.
Vist l’informe favorable emès pel secretari-interventor accidental en relació al plec de
clàusules administratives particulars, als efectes d’allò que estableix la disposició
addicional 3a, apartat 8è, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Vista la definició del contracte d’obres que formula l’art. 13 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Vist el que disposen els arts. 116, 117, 159 en relació amb l’article 63 LCSP, en quant a
l’inici, contingut, aprovació i publicitat de l’expedient administratiu.
La competència sobre l’inici i l’aprovació de l’expedient de contractació, atribuïda a
l’Alcaldia per la disposició addicional segona, punt 1 de la LCSP, ha estat delegada a la
Junta de Govern Local i aprovada per Decret de l’Alcaldia núm. 180/2019 de 17 de juliol
de 2019.
Malgrat aquesta delegació en la Junta de Govern Local, existeixen motius d’urgència
per avocar de manera puntual la delegació per aprovar l’inici de l’expedient licitatori del
contracte de serveis.
Motiu de la Urgència: l’inici de l’expedient de Contractació de les obres és condició per
tal de poder sol·licitar la subvenció del PGI detallada en l’antecedent tercer del present
Decret. A fi i efecte d’avançar en la licitació i futura execució de les obres és pertinent
sol·licitar la subvenció ja que fins que no sigui atorgada no es podrà adjudicar el
contracte..
Per tot això, RESOLC:
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Primer.- Avocar de manera puntual per aquest acord la Delegació de la competència
que vaig fer a favor de la Junta de Govern Local per aprovar l’inici de l’expedient
licitatori del present contracte d’obres.
Segon.- Aprovar l’inici de l’expedient licitatori del contracte d’obres de Condicionament i
urbanització de la Plaça Joan Sangenís.
Tercer.- Aprovar el valor estimat del contracte següent: El valor global de la prestació
del servei és de CENT TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (133.445,32€), IVA exclòs.
Quart.- Aprovar el pressupost de licitació amb càrrec a l’aplicació 171/61900 del
pressupost de 2022, següent: El preu total de licitació és de CENT TRENTA-TRES MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
(133.445,32€), més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de 28.023,52€, és a dir, un
pressupost total de licitació de CENT SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (161.468,84€), IVA
inclòs..
Cinquè.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la
contractació esmentada.
Sisè.- Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada,
de forma anticipada (sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte amb la consolidació de la
subvenció del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona.), per
procediment obert simplificat.
Setè.- Aprovar l’inici dels tràmits necessaris per a la licitació del servei esmentat per tal
que es puguin presentar les proposicions en el termini de 20 dies naturals.
Vuitè.- Establir que la mesa de contractació estarà formada pels membres que es
detallen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i que designarà el Sr.
Alcalde mitjançant Decret d’Alcaldia posterior a aquest.
Novè.- Nomenar els custodis següents:
Custodis: Aida Gil Martí i Arcadi Corominas Baig (seran les persones que
permetran l’obertura del sobre digital un cop apliquin les seves credencials
accedint a l’eina en l’interval de temps que s’hagi definit prèviament).
Desè.- Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació així com la resta d’informació
necessària al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.

CODI DE L’EXPEDIENT: 459 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_459_CONTRACTACIO OBRES DE
CONDICIONAMENT I URBANITZACIO DE LA PLAÇA JOAN SANGENIS
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

SIGNAT
18/05/2022 14:01

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC
_2022/61_DECRET ALCALDIA INICI CONTRACTACIO OBRES PLAÇA JOAN
SANGENIS_18052022

Núm.: 2022/61
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 6ICS9-DQY1M-OHQRL
Data d'emissió: 18 de Maig de 2022 a les 14:34:22
Pàgina 8 de 8

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 13:57
2.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 14:01

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17740474 6ICS9-DQY1M-OHQRL 768D4BC33D54BBBDADAA078C5A1BEFA3A63A6E96) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Desè.- El contracte no es podrà adjudicar ni formalitzar fins que la Diputació de
Barcelona no notifiqui la subvenció de L1 del PGI de la Diputació de Barcelona.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
L’ALCALDE
JORDI FERRER VERGE

DAVANT MEU
EL SECRETARI ACCTAL.
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