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MEMORIA JUSTIFICATIVA
Contracte d’obres de millora del projecte de reforma del Passeig de la Muralla de
Maçanet de Cabrenys
1.- Descripció de la situació actual
La zona del passeig peatonal de la muralla constitueix una zona d’interés cultural i
arquitectònic de municipi que no compleix els estàndards vigents en un espai públic.
Es troba en gran part sense pavimentar i els serveis basics d’abastament d’aigua,
sanejament i enllumenat no s’ajusten als requeriments tècnics que li son exigibles.
2.- Objecte del contracte
L’objecte del projecte és l’adequació de l’espai urbà i els serveis tècnics que li
corresponen per tal de garantir els serveis mínims que li son exigibles.
3.- Anàlisi tècnica
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Es preveu la pavimentació de la zona amb un acabat de paviment de llamborda granítica
de laterals cisallats i acabat superior flamejat.
Les instal·lacions de serveis públic es renovaran e la seva totalitat.
La xarxa d’aigua s’executarà amb tub PE100 de 16 bars 125mm de diàmetre, es
substituiran totes les escomeses i s’instal·larà un hidrant H-100.
Les xarxes de sanejament i pluvials s’independitzaran i es dimensionaran d’acord a
criteris vigents.
La xarxa d’enllumenat es soterrarà i s’instal·laran lluminàries tipus vuitcentistes Led de
30w.
4.- Anàlisi econòmica
D’acord amb el Projecte redactat pels serveis tècnics municipals el pressupost base de
licitació, formulat en termes de preus unitaris i que determina el límit màxim de despesa
al qual es pot comprometre l’Ajuntament, és el de 143.153,89€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent 118.309,00€, pressupost net i 24.844,89€ en concepte d’Impost
sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
Valor estimat del contracte: 118.309,00€ més IVA.
Existència de crèdit: 01.439.61006 “Reforma del Passeig de la Muralla”. A la partida
pressupostària indicada hi ha import suficient per fer front a la despesa que es preveu
realitzar de reforma del passeig de la muralla.
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5.- Anàlisi del procediment.
La Reforma del Passeig de la Muralla es qualifica com a contracte d’obres segons
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
Es garanteix publicitat suficient al publicar-se l’anunci de licitació al perfil del contractant
de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys integrada a la Plataforma de Contractació
Pública de Catalunya.
Per la naturalesa de l’actuació, no és possible entendre-la de forma separada en els
seus elements sense dificultar la correcta execució de l’obra des del punt de vista tècnic,
per la qual cosa no procediria considerar la divisió per lots de l’objecte contractual.
D’acord amb el Projecte tècnic aprovat mitjançant Acord del Ple de la corporació s’ha
indicat que el temps en què s’ha de dur a terme l’actuació és de 4 mesos.
Maçanet de Cabrenys, document datat i signat electrònicament.
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L’Alcaldessa
Mercè Bosch Romans

