MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTE D’OBRES PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
Contracte d’obres per la reforma de l’enllumenat públic de Gironella. Fase. II.B
1. Introducció
De conformitat amb el que preveu els articles 28 i 63 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes de les Administracions Públiques, s'emet la present memòria en el CONTRACTE
D'OBRES DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE GIRONELLA. FASE II.B.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació
S’actuarà en un total de 13 quadres de comandament i maniobra, així com les línies i les
lluminàries corresponents. Aquests quadres són els següents:
- QMPC 1 Situat a l’Av. Dels Països Catalans
- QMPC 4 Situat a l’Av. Pirineus
- QMPC 5 Situat a l’Av. Catalunya (antic escorxador)
- QMPC 6 Situat al Carrer Santiago Rusiñol
- QMPC 7 Situat a la Carretera de Cal Bassacs
- QMPC 9 Situat a la Plaça de Bassacs
- QMPC 14 Situat a la Plaça de la Vila
- QMPC 15 Situat a l’antiga escola de Viladomiu Nou
- QMPC 16 Situat a l’antiga escola de Viladomiu Vell
- QMPC 20 Situat al Carrer Farguell
- QMPC 21 Situat a la llar d’infants de la Plaça de l’Estació
- QMPC 24 Situat a l’Av. Dels Països Catalans
Els carrers afectats d’aquests quadres són:
QMPC 1

Av. Països Catalans i Zona Esportiva

QMPC 4

Av. Pirineus, C/ Font de l’Ermità, C/ Moixeró i C/ Rasos de Peguera.

QMPC 5

Av. Catalunya, C/ Pont de les Eres, Plaça Campalans, Plaça del Cine, C/ Onze de
Setembre i C/ de la Costa.

QMPC 6

C/ Santiago Rusiñol, C/ Mercè Rodoreda, C/ Salvador Espriu, C/ Pont de les Eres i Av.
Països Catalans

QMPC 7

Crta. de Cal Bassacs

QMPC 9

Plaça de Cal Bassacs, C/ Lleida, C/ Girona

QMPC 14

Camí de la Muralla, Plaça de l’Església, Plaça de la Vila, C/ Olvan Alt, C/ del Roser, C/ del
Pont Vell, C/ Baixada del Castell, C/ de l a Fe, C/ Mestre Font Parera, C/ Mossèn Bover, Pas
de la Muralla, C/ Padr ó, C/ del Sol, C/ Anselm Clavé, C/ Quatre Cases i Carretera de Vic
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- QMPC 27 Situat al Carrer de la Font de l’Ermita

QMPC 15

Viladomiu Nou

QMPC 16

Viladomiu Vell

QMPC 20

Av. Catalunya, C/ Balmes, Ptge. De l’Hospital, Ptge. Pere Serrats, C/ Farguell, Pl. Dr.
Armengou i C/ del Riu

QMPC 21

Plaça de l’Estació

QMPC 24

Av. Països Catalans

QMPC 27

C/ Ermita de Sant Marc

b. Necessitat a satisfer
Les obres corresponen a la necessitat de l’adequació dels quadres elèctrics objecte del projecte
per tal d’adaptar-los a la normativa vigent alhora que es substitueixen per lluminàries tipus LED
que milloraran l’eficiència energètica del sistema.
c. Marc normatiu
-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/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries.
- Decret 2413/1973. Reglament electrònic per Baixa Tensió.
-Les diferents disposicions de la Generalitat de Catalunya en matèria d’instal·lacions
elèctriques.
- Les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en els subministraments d’energia elèctrica
en baixa tensió.
- Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció.
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció.
- Normes UNE d’aplicació.
- Ordenances municipals de l’Ajuntament de Gironella.
3. Objecte del contracte
L’execució de les obres segons el projecte aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de
data 23 de febrer de 2021 consistent de REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE
GIRONELLA. FASE II.B redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
4. Anàlisi Tècnica
Totes les solucions adoptades en el projecte pretenen solucionar les deficiències descrites a les
actes de les inspeccions esmenades alhora que és millora de manera significativa el
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- Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.

funcionament i la seguretat d’aquest.
El projecte inclou totes les obres necessàries per un perfecte funcionament i conservació de les
instal·lacions, de manera que constitueixen una obra completa susceptible de ser entregada al
servei públic.
Amb les solucions adoptades es busca aconseguir una millora energètica de la instal·lació com
també un nivell d’il·luminació correcte i uniforme en totes les zones afectades pel projecte. Per
tal d’aconseguir-ho els materials empleats seran d’alta qualitat i especialment dissenyats per
realitzar les funcions que es requereixin d’aquests.
Les obres contemplades en el Projecte Tècnic queden suficientment definides en la
documentació gràfica i pressupostària d'aquest projecte. En la documentació gràfica i en la
memòria es recullen amb claredat les solucions adoptades en les obres.
DOCUMENTS DEL PROJECTE TÈCNIC
- Document núm. 1: Memòria i Annexos
- Document núm. 2: Documentació Gràfica
- Document núm. 3: Prescripcions Tècniques
- Document núm. 4: Pressupost
- Document núm. 5: Estudi de Seguretat i Salut
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en
cas de licitació sota pressupost, són:
- Documentació Gràfica
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
- Pressupost
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la
memòria, els amidaments i els pressupostos parcials. Els esmentats documents informatius
representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que això suposi que es
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de
considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir
directament amb els seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat
anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap
modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents
informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, justificació
de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. El
contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius
del projecte. Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques
Particulars, en el cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions
Generals, preval el que s’ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. El que s’ha
esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment
definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.
5. Anàlisi Econòmica
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- Estudi de Seguretat i Salut

a. Valor Estimat
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 806.879,10 euros més 169.444,61
euros corresponent a l’import de l’IVA essent el total del pressupost d’execució per contracte de
976.323.71 euros.
b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries, en el seu cas:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA/IGIC

Total

RC

2021

632.09

806.879,10 €

21%

976.323,71 €

976323,71

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost municipal, un cop
es materialitzi la modificació de crèdits corresponent. Un cop es faci efectiva, existirà crèdit
suficient que es reté.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
Ateses les característiques del contracte d’obres el procediment més adequat per la seva
contractació és el procediment obert simplificat, ja que es donen les seves característiques:
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d'euros
b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos els criteris avaluables mitjançant judici de valor
la seva ponderació no supera el vint-i-cinc per cent del total.
b. Qualificació del contracte

La classificació de les obres d'acord amb l'article 231 de la LCSP és a) Obres de reformes.
El codi CPV del contracte és: 45316100-6 "Instalación de equipo de alumbrado exterior".
De conformitat amb l’article 77.1 del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 e novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per ser el pressupost estimat
del contracte superior als 500.000€, es exigible la classificació del contractista establint la
següent:
GRUP
I. Instal·lacions elèctriques

SUBGRUP
1. Enllumenats, il·luminacions i balises
lluminoses

CATEGORIA
d. de 360.000 a 840.000€

c. Anàlisi d'execució per lots
De conformitat amb art. 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, s'estableix la NO DIVISIÓ EN LOTS de l'expedient, ja que a causa de la naturalesa i
objecte de el contracte, la realització independent de les diverses prestacions compreses en
l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució de la mateixa, tant des delpunt de vista
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El contracte està qualificat com a contracte administratiu d'obres d'acord amb l'art. 13 de la Llei
de Contractes de Sector Públic.

tècnic com funcional, al considerar adequat en el cas d'obres, la centralització i control en un
sol empresari. Les obres constitueix una única unitat ja que l’actuació no es pot dividir en
diferents lots per evitar pèrdues en el subministrament del servei de l’enllumenat públic.
d. Durada
Es preveu una durada de CINC (5) mesos des de la data de l’Acta de Replanteig de l’obra.
7. Conclusions

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

Codi Validació: 4K5CMRSZEH9SELTXY2YSRH54F | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5

L’execució de les obres garantiran el servei de l’enllumenat públic de Gironella dotar-lo de
major qualitat i uniformitat alhora que es convertirà en un sistema municipal més eficient.

