INFORME TÈCNIC DE MOTIVACIÓ DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA
DE LES PARADES D’AUTOBÚS DE LES URBANITZACIONS AIRE-SOL A-B I C.

ANTECEDENTS
Les urbanitzacions Aire-sol A-B i C disposen de servei de transport públic per carretera
de l’empresa La Vallesana, a través de la línia interurbana C3 que uneix Sabadell i Sant
Llorenç Savall, i de la línia urbana C4 que uneix el nucli urbà de Castellar amb les
urbanitzacions del nord del municipi i Sant Feliu del Racó.
Aquestes dues urbanitzacions disposen de parades a peu de carretera a l’entrada de la
urbanització en sentit nord, i allunyades de les respectives entrades en sentit sud. La
manca de seguretat de les parades existents fa que l’Ajuntament de Castellar del Vallès
es plantegi la necessitat d’adequar-les en els dos sentits, donant un millor servei als
residents d’ambdós nuclis, que podran disposar de parada en sentit Castellar sense haver
de creuar la carretera.
La condició imposada per la Generalitat de Catalunya de disposar d’un projecte redactat
per un enginyer de ponts i camins, va suposar la necessitat de fer un encàrrec extern per
a la seva redacció.
Aquest “Projecte d’obres de millora de la seguretat de les parades d’autobús que donen
servei a les Urbanitzacions Aire-sol A,B i C” va ser redactat per l’enginyeria EiPO, aprovat
per la Junta de Govern Local del 18/09/2018 per un import d’execució material de
46.495,78 i un preu d’execució per contracte de 55.329,88 IVA exclòs (66.949,28 € iva
inclòs), i un cop finalitzat el període d’exposició pública sense al·legacions, aprovat
definitivament per Decret núm. 1316 de 14/11/2018.
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2018 es va
aprovar la convocatòria de licitació per adjudicar el contracte d’obres municipals
ordinàries anomenat “Millora de la seguretat de les parades d’autobús que donen servei a
les urbanitzacions Aire-sol AB i C”.
Atès que el 27 de desembre de 2018 va finalitzar el termini per presentar ofertes d’acord
amb l’anunci publicat al perfil del contractat el 3 de desembre de 2018 sense que s’hagi
presentat cap oferta al Registre General de l’ajuntament.

RESULTA
Per tal de tirar endavant amb l’execució d’aquest projecte de millora de la seguretat i del
servei del transport public urbà, es considera convenient tramitar de nou aquesta licitació
amb les mateixes condicions com a procediment obert simplificat d’acord amb l’art. 159
de la LCSP 2017.
Signat digitalment, per la tècnica de mobilitat, en la data que consta en la signatura.
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