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Resolució: Obres definides en la fase 1 del Projecte de millora dels patis de l’escola El Vallès
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RESOLUCIÓ:
L'Escola El Vallès està ubicada a la carretera Martorell, 91 de Terrassa. El complex educatiu
està format per dos edificis, un edifici principal de forma rectangular de planta baixa i dos
plantes superiors, i un altre edifici d'una sola planta destinat a educació infantil. La parcel·la té
forma rectangular, amb entrada per dos carrers, carretera Martorell i Pintor Fortuny. La
superfície total de la parcel·la és 6.837 m2, i l'àrea d'intervenció és de 4.150 m2. El pati
d'educació infantil ocupa un espai de 550 m2. El pati de primària són 3.600 m2.
Actualment el pati de l'escola es distribueix en dos espais: unes grans pistes formigonades i la
resta de pati de sorra. Els colors predominants són el gris i marró del sauló. Hi ha escasses
zones de joc diferenciades, situades totes a la zona de terra, les quals gairebé no tenen
ombres perquè els infants puguin jugar-hi a les èpoques de més sol. És per aquest motiu que
s'ha considerat que el pati de l'escola El Vallès necessita una reforma incloent zones
d'aprenentatge, racons de joc actius i diversos espais inclusius.
L’Ajuntament de Terrassa en data 22 d’octubre de 2021 va aprovar el "Projecte de millora dels
patis de l’escola El Vallès de Terrassa", redactat per les arquitectes Rosario López Acosta i
Sandra López Acosta, de l'empresa Parcs i Jardins Catalunya SL, en data 6 d’octubre de 2021,
amb un pressupost d’execució per contracte de cent trenta-set mil cinc-cents quaranta-un euros
amb cinquanta-vuit cèntims (137.541,58 €) (sense IVA) i de cent seixanta-sis mil quatre-cents
trenta-cinc euros amb trenta-un cèntims (166.435,31 €) (IVA inclòs), desprès d’haver avaluat
l’informe favorable de la tècnica del Servei de Manteniment i Projectes del Servei d'Educació
per a la seva aprovació.
L’objecte d’aquest projecte és executar les actuacions necessàries per a l'adequació de l'espai
exterior de l'escola a les necessitats actuals, tant siguin educatives, motrius o de valors. Les
actuacions s’han dividit en dues fases preveient-ne l’execució de forma diferenciada.
El desglossament per fases és el següent:
Pressupost d’execució
material

Pressupost d’execució
per contracte
(sense IVA)

Pressupost d’execució
per contracte
(amb IVA)

Fase 1

67.901,14 €

80.802,36 €

97.770,86 €

Fase 2

47.680,02 €

56.739,22 €

68.654,45 €

Total

115.581,16 €

137.541,58 €

166.425,31 €

El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de dos (2) mesos, per a la fase 1, i un
mes i mig (1,5) per a la fase 2.
L’objecte d’aquesta licitació és l’execució de les obres definides en la fase 1.
Els serveis tècnics municipals han elaborat el Plec de Clàusules Administratives Particulars
reguladores de la contractació de les obres contingudes en la Fase 1 del "Projecte de millora
dels patis de l’escola El Vallès de Terrassa", amb un pressupost de vuitanta mil vuit-cents dos
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euros amb trenta-sis cèntims (80.802,36 €) (sense IVA) i un termini d’execució de dos (2)
mesos.
Les obres s’hauran d’executar necessàriament durant els mesos de juliol i agost de 2022,
doncs no són compatibles amb l’activitat ordinària de l’escola.
De conformitat amb les disposicions addicionals 15, 16 i 17 de LCSP i el que estableix
l’Ordenança municipal per al govern i administració electrònica i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en aquesta licitació serà obligatori l’ús de
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment
de contractació, incloses les que corresponen realitzar als licitadors i/o candidats, entre d’altres
la presentació de les ofertes.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 23
d’abril de 2021.
Així mateix, als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte
la cap del Servei de Manteniment i Projectes del Servei d’Educació de l’Àrea Cicles de la Vida,
càrrec ocupat per la Sra. Gemma López García.
Resulten d’aplicació per aquest expedient l’article 159 (apartats 1 al 5) de la LCSP que regulen
el procediment obert simplificat i, en conseqüència i de conformitat amb l’article 135 del mateix
text legal, es convocarà la licitació per tal de determinar la millor oferta.
La competència per a la contractació d’aquestes obres correspon a l’alcalde - president de la
corporació, segons preveu la disposició addicional 2a de la LCSP i l’article 53.1 o) del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya. L’alcalde-president, mitjançant decret número 2020-11-05 DELE-11407/2020 de
data 5 de novembre de 2020, delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d’alcalde
de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert.
Per tot l’anterior i en ús de les atribucions conferides,
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes en la Fase 1 del
“Projecte de millora dels patis de l’escola El Vallès de Terrassa” i procedir a la licitació del
contracte, mitjançant procediment obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta de
conformitat amb els criteris de valoració que es detallen en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte
d’obres contingudes en la Fase 1 del “Projecte de millora dels patis de l’escola El Vallès de
Terrassa”, amb un pressupost de contractació de vuitanta mil vuit-cents dos euros amb trentasis cèntims (80.802,36 €) (IVA exclòs) i de noranta-set mil set-cents setanta euros amb vuitanta-
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sis cèntims (97.770,86 €) (IVA inclòs) i un termini d’execució de les obres que es preveu que
sigui de dos (2) mesos.
TERCER.- Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre en exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen.
QUART.- Fer càrrec de la quantitat de noranta-set mil set-cents setanta euros amb vuitanta-sis
cèntims (97.770,86 €) a l’aplicació pressupostària 5422 32004 63200, segons el detall següent
per anys:
- La quantitat de disset mil dos-cents quaranta-un euros amb vuitanta-tres cèntims (17.241,83
€) al Pressupost Municipal vigent.
- I, l'import de vuitanta mil cinc-cents vint-i-nou euros amb tres cèntims (80.529,03 €) amb
càrrec al Pressupost Municipal de l’any 2022.
Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març). I, d'acord amb la
disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic
(LCSP), que exposa que es poden tramitar anticipadament els contractes l’execució material
dels quals hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals
depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o
privada, es sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels
recursos que han de finançar aquest contracte.
CINQUÈ.- Designar responsable del contracte la cap del Servei de Manteniment i Projectes del
Servei d’Educació de l’Àrea Cicles de la Vida, càrrec ocupat per la Sra. Gemma López García a
la qual correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
SISÈ.- Publicar l’anunci d’aquesta licitació al perfil del contractant.

Isaac Albert Agut
Tinent d’alcalde
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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