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Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat de la contractació de les
obres d’urbanització carrer Navarra entre carrer de l’1 de Maig i el carrer
del Telègraf de Montmeló.
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Expedient: 2021/28 OBRES
Necessitat del contracte
El PAU 1 de la Modificació Puntual de POUM del PM02 Primer de Maig, s’ha desenvolupat
urbanísticament i s’han fet les obres d’urbanització de la plaça que envolten l’edifici. Aquesta
nova plaça pública situada al costat de la estació ferroviària limita amb un tram del carrer
Navarra que esta en mal estat i disposa de restes de la tanca i paviments de l’antiga finca.
L’Ajuntament impulsa la reurbanització d’aquest tram del carrer fins connectar amb el carrer
Telègraf i la resta del carrer Navarra millorant les condicions de mobilitat i accessibilitat i
completant la urbanització del nou espai públic que ha generat el desenvolupament del PAU
1 del PM02 1 de Maig..
Informe
El projecte disposa dels apartats preceptius per a aquests tipus d'actuació.
El procediment de licitació de l’obra objecte del contracte esmentat, pel seu import, és
mitjançant PROCEDIMENT OBERT, segons s’estableix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
El termini d’execució de la totalitat de les actuacions serà de 6 mesos.
El projecte recull les següents actuacions:
Capítol 1; Treballs previs: Es farà el desmuntatge de la tanca existent i retirada de la
senyalització actual.
Capítol 2: Enderrocs i desmuntatges: S’enderroquen els paviments de formigó i asfalt al
costat que resten de l’antiga urbanització al costat de la nova plaça del PAU 1 del PM01, la
vorera existent en el carrer en el costat de la zona industrial el mur de pedra existent. Es fa
el desmuntatge de les columnes i senyals existents i es fa la demolició de l’embornal actual.
Es fa el fresat de part del paviment d’asfalt per tenir una bona entrega amb la nova capa a
aplicar a sobre de la existent.
Capítol 3: Moviments de terres: Es fa la excavació de la caixa de paviment en la zona del
costat de la nova plaça del PAU 1 del PM02 i les rases per les instal·lacions de enllumenat,
aigua i telecomunicacions.
Capítol 4: Gestió de residus: Es fa la gestió de la totalitat de residus que es generen a l’obra
portant les terres i runes a l’abocador controlat homologat.
Capítol 5: Paviments: la vorera de vianant es de panot hidràulic de 20x20x4, amb base de
paviment de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i solera de tot-u artificial de 15 cm. En la claca
i carril bici es col·loca asfalt. Es col·loca una vorada de formigó tipus T-5 i una rigola de
morter de ciment 30x30x8. En la calçada es col·loca asfalt i en la zona on s’ha de fer caixa
nova es col·loca una capa de 30 cm de sòl-ciment. Els guals es fan amb peces de formigó
prefabricades.
Capítol 6: Proteccions i senyalització: Entre el carril bici i la calçada es col·loquen separadors
de PVC i pilones. Es col·loquen senyals verticals i horitzontals segons plànols de projecte i
es pinten les línies dels passos de vianants. Es col·loca una paperera,
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Capítol 7: Instal·lacions enllumenat. Es fa la instal·lació de nou enllumenat públic amb nova
línia i pericons i 5 fanals amb columna cilíndrica de 7 m i lluminària Citimax Led.
Capítol 8: Instal·lació aigua: Es fa una nova canalització soterrada de tub de polipropilè de
210 m, pericons claus i accessoris segons plànols de projecte.
Capítol 9: Telecomunicacions: Es fa una instal·lació amb tub de pvs corrugat de 80 mm de
140 m de longitud en previsió de soterrament de la línia aèria existent.
Capítol 10: Sanejament: es fa un nou embornal de recollida d’aigües amb reixa d’acer fixa.
Capítol 11: Seguretat i Salut: el projecte recull els treballs i pressupost de seguretat i salut
dels diferents treballs de l’obra en compliment de la reglamentació vigent en matèria de
treball.
Els amidament i preus unitaris estan detallats en els pressupost que s’adjunta a la present
memòria valorada.
Pressupost del projecte

Pressupost execució per contracte (PEC)
Pressupost execució material (PEM)
13% despeses Generals
6% benefici industrial
21% IVA

107.442,06 €
13.967,47 €
6.446,52 €
127.856,05 €
26.849,77 €

Total pressupost d'execució per contracte

154.705,82 €

Termini d'execució de les actuacions
El termini màxim d’execució del contracte previst en el projecte és de 6 mesos.
Justificació de no divisió en lots l’objecte del contracte
El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de
contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos
lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada del contracte.
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió
en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més,
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.
Garantia d'execució de les actuacions
El termini de garantia de l’execució del contracte serà com a mínim de 2 anys des de la
formalització de l’acta de recepció de l’obra, tant en material com en mà d’obra ampliable
segons els plecs de clàusules tècniques.
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Solvència de les empreses licitadores
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Les empreses hauran d’acreditar els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica
o professional segons el plec de clàusules administratives i tècniques i d’acord amb l’article
87 de la LCSP.
Normativa aplicable
Amb caràcter general, constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de
formació i d’aprovació de l’expedient, licitació, adjudicació, formalització i execució del
contracte administratiu regit pel present Plec, a més de les disposicions d’aquest, i la
normativa sectorial específica a la qual aquest es remeti per raó de la matèria en cada cas,
les establertes en:
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 y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en endavant, LCSP), les normes
reglamentàries en matèria de contractació i la resta de disposicions que les despleguin,
modifiquin o afectin;
la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i les
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica de
desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent;
la normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13 de
juny, la normativa concordant i la resta de la regulació específica de la Generalitat de
Catalunya;
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i llurs normatives concordants i de desplegament
els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències, les Bases d’Execució
del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporació;
la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, les disposicions
que la despleguin i la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de
protecció mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com la resta
de normativa aplicable.
Toni Fernandez Alonso
Coordinador tècnic brigada, serveis i obres
(signat electrònicament)
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