MEMORIA JUSTIFICATIVA
Expedient núm.: 275/2021
Data d'iniciació: 01/02/2021
1.
Introducció
El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat sol·licitud al Departament d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en la convocatòria del Pla de Foment
de Turisme de l’any 2018. Tanmateix l’Ajuntament de La Pobla de Lillet ha sol·licitat
ajuda al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024.
2.
Descripció de la situació actual
L’objecte de la present projecte és arranjar un espai urbà no consolidat al costat del
marge dret del riu Llobregat, a la zona anomenada de l’Escorxador, amb una
superfície de l’àmbit 1.146,00 m² per aconseguir un nou parc fluvial urbà per la
població al costat del riu Llobregat.
El projecte preveu la construcció una passarel·la d’ acer d’un metre i mig d’amplada
per a ús peatonal per connectar el marge esquerre del riu i una zona d’aparcament
existent.
3.
Marc normatiu
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, 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.

Es construirà una passarel·la d’ acer d’un metre i mig d’amplada per a ús peatonal
per connectar el marge esquerre del riu i una zona d’aparcament existent. En la
part que deixi lliure l’edifici enderrocat i just paral·lel a la rampa d’accés d’aquest
espai , s’habilitaran quatre places d’aparcament per autocaravanes equipades per
netejar i recarrega elèctrica, i dues places mes amb punt de recàrrega elèctrica de
vehicles.
La codificació d’aquestes obres és el CPV 45210000 Construcción general de edificios y

obras singulares de ingeniería civil.
La present licitació d’obres per procediment obert forma part i està finançat pel Pla
de Foment Territorial de l’any 2018 i el Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya
2020-2024
5.

Consideracions tècniques i requeriments

Objecte:

PROJECTE PER L’ARRANJAMENT DEL PARC DE
L’ESCORXADOR DEL RIU LLOBREGAT A LA POBLA DE
LILLET ( modificat)
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4.
Objecte del contracte
La proposta del arranjament d’aquest espai urbà no consolidat propietat de
l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, es per aconseguir un nou parc fluvial urbà per la
població al costat del riu Llobregat . Per tenir mes espai en aquesta zona , es va
enderrocar un antic edifici aïllat de planta baixa destinat actualment a magatzem
municipal amb una superfície de 180 m².

Autor del Projecte
LLUIS MONOVES PUJOLS

Titulació
ARQUITECTE

Pressupost
Data aprovació
46.177,51 €
14/10/2020

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és: aconseguir un nou parc
fluvial urbà per la població al costat del riu Llobregat al municipi de La Pobla de
Lillet.
6.
Anàlisi Econòmica
El Consell Comarcal del Berguedà, mitjançant subvenció obtinguda mitjançant la
convocatòria de Plans de foment de Turisme del 2018, finançarà un mínim d’un
46,7% i un màxim del 50% del projecte. Aquesta variabilitat anirà en funció de les
possibles ofertes a la baixa que es realitzin en les corresponents licitacions de les
actuacions que conformen el projecte Pla de Foment Turístic del Berguedà al voltant
de la via blava del Berguedà”” i de possibles redistribucions de fons.
Tanmateix, l’Ajuntament de La Pobla de Lillet ha rebut una ajuda del Pla únic
d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per import de 31.875,00 euros.
7.
Estudi de mercat
Els preus de la licitació són els contemplats en el projecte
PROJECTE PER L’ARRANJAMENT DEL PARC DE L’ESCORXADOR DEL RIU
LLOBREGAT A LA POBLA DE LILLET ( Modificat)
Autor del Projecte
Col·legi Oficial
Nombre
LLUIS MONOVES PUJOLS
ARQUITECTURA
28069/0
Objecte:

a) Valor Estimat
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 54.951,24 euros
(IVA exclòs).

8.

Anàlisi del Procediment
a) Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert simplificat sumari per garantir la major
concurrència de licitadors
b) Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte d’obres.
c) Anàlisi d'execució per lots
L'objecte del contracte no està dividit en lots, a l'efecte de la seva execució,
degut a que la contractació es fonamenta únicament en un projecte executiu
que donarà com a resultat l’execució de les obres objecte d’aquest projecte
executiu.
d) Durada
El termini d'execució del contracte serà:

Data inici (Prevista)

25 de febrer
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b) Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Segons l’informe d’intervenció En l'aplicació pressupostària: 09 336 68900
del Pressupost per a l'exercici 2020, existeix consignació suficient per
autoritzar la despesa de fins a 66.491,00 euros (IVA inclòs).

Data final
Durada

25 de maig
3 mesos
Durada del contracte segons especificació del
Justificació durada del contracte
redactor del projecte.
L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de
comprovació del replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte,
que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització
excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració
encarregada de les obra procedirà, en presència del contractista, a efectuar
la comprovació del replanteig.
El contracte no podrà prorrogar-se.
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