Servei Jurídico Administratiu

ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A
REDACCIÓ DE DIVERSOS PROJECTES CONSTRUCTIUS PROMOGUTS PER LA
GERÈNCIA D’INFRAESTRUCTURES DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANYS 20212022 (6 LOTS).

Promotor
Núm. d’expedient

Gerència de Serveis d’Infaestructures Viàries i Mobilitat
2021/12100

Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de 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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
La Diputació de Barcelona és titular de la xarxa local de carreteres de la província de
Barcelona. Per complir amb aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona, mitjançant la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, elabora periòdicament, amb
mitjans pròpis o externs, projectes d’obra sobre aquesta xarxa, per a la seva contínua
millora.
L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, pertanyent Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, a la ha previst la redacció dels següents
projectes constructius (lots 1, 2, 3, 4, 5, 6):
‒ Lot 1: Rotonda a la intersecció de les carreteres BV-2433 i C243 b. TM de Martorell.
Codi: 9176PC01. Exp SAP: 2021/2069
‒ Lot 2: Rotonda a la carretera B-522, PK 4+750 a Granollers de la Plana i reordenació
d’accessos del PK 3+270 fins al 4+750. TM Gurb. Codi: 7927PC01. Exp SAP:
2021/0005396
‒ Lot 3: Itinerari de vianants a la carretera BV-5151, de Corró d'Avall al camí de
Marata, PK 0+000 a 2+800. TM Les Franqueses del Vallès. Codi: 8952PC01. Exp
SAP: 2021/005777
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‒ Lot 4: Itinerari de vianants a la carretera BV-1432 des de Lliçà fins al camí de Can
Merlés. TM Lliçà d’Amunt. Codi: 0676PC01. Exp SAP: 2021/0002665
‒ Lot 5: Itinerari de vianants a la carretera BV-2113 entre l’accés a Puigmoltó i la
rotonda de la C-32. TM Sant Pere de Ribes. Codi: 1800PC05. Exp SAP: 2021/0001321
‒ Lot 6: Millora de contencions i equipaments en ponts a les carreteres BV-2433 i BV4406. TT.MT. Martorell i Puig-reig. Codi: 8570PC01. Exp SAP: 2020/005972
Les actuacions previstes en aquest pla són d’ofici, proposades i executades per la
Diputació de Barcelona i en poques ocasions estan alineades amb alguna demanda
municipal.
L’objecte del contracte és la redacció del projectes constructius indicats, amb els
estudis i anàlisis previs que s’estimin necessaris pel desenvolupament dels treballs.
Els treballs de topografia i geotècnia seran dirigits pel Contractista, que serà
responsable del seu contingut, i hauran de ser aprovat per l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures. Els costos dels treballs de topografia i
geotècnia seran assumits pel consultor adjudicatari del contracte.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme al President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l’apartat 4.1.1.a) de la Refosa 1/2020,
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14600, de 16 de desembre de 2019,
publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la Presidència
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021 i per Decret de la
Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO:
•

Que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu al servei consistent en la Redacció
de diversos projectes constructius promoguts per la Gerència d’Infraestructures
Diputació de Barcelona. Anys 2021-2022 (6 lots).
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•

Que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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Tipologia
documental
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documental
Títol

2021/0012100
Acta
Acte d'inici Redacció de diversos projectes constructius promoguts per la
Gerència d'Infraestructures Diputació de Barcelona. Anys 2021-2022 (6 lots)
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Signatari
Josep Tarin Canales (SIG)
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