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ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA INTERSECCIÓ URBANA ENTRE
LA BP-1432 I LA BV-1484. T.M. DE BIGUES I RIELLS
Promotor
Núm. d’expedient

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
2019/15234

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 a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (en
endavant, GSIVM) i assumeix, entre d’altres, la responsabilitat de reduir el risc
d’accidentalitat (sempre que la causa es trobi a la infraestructura viària) o disminuir la
seva gravetat, d’acord amb els objectius definits per administracions competents de
rang superior.
Atès l’anterior, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la
GSIVM, es va redactar un projecte en el qual es defineixen tècnicament i es valoren
econòmicament les obres a executar per resoldre un seguit mancances detectades en
un determinat punt de la carretera BP-1432.
L’àmbit d’actuació del projecte es troba a la intersecció de la carretera BP-1432 (entre
els PK 24+697 i 25+215) amb la carretera BV-1484 (entre el PK 0+000 i PK 0+050), al
terme municipal de Bigues i Riells (actualment Bigues i Riells del Fai). Aquest àmbit és
correspon, segons el nomenclàtor municipal, amb l’Avinguda Prat de la Riba i
l’avinguda Catalunya
Es tracta d’una intersecció tipus Y amb illot central emplaçada en la zona de transició
entre el teixit urbà i la zona periurbana i en el que s’hi troba el Centre d’Assistència
Primària (CAP) i la benzinera, essent aquestes les principals instal·lacions
generadores de mobilitat de vianants en l’entorn. Aquesta intersecció té una
configuració que no és capaç de donar resposta a les necessitats reals del seu entorn
(pacificació, itineraris continus de vianants, passos de vianants, etc.).
Si bé l’alçada de la intersecció entre les carreteres BP-1432 i BV-1484 la visibilitat és
correcte, l’elevada velocitat dels vehicles que transiten per la BP-1432 pot, per una
banda, dificultar la incorporació a aquesta carretera als vehicles que provenen de la
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BV-1484 i per altra banda permetre que els vehicles que provenen de la BP-1432
s’incorporin a la BV-1484 amb velocitat excessiva, doncs el radi de gir en la intersecció
així ho permet.
En relació al trànsit de vianants que transcorren entre el centre urbà i el carrer
Montparadís (en el que es realitzen nous equipaments municipals) cal esmentar que
no existeix actualment un pas de vianants situat en el recorregut natural que realitza el
vianant, que aquest es veu obligat a desviar-se per la carretera BV-1484 en sentit
ascendent, fins a trobar el pas de vianants més proper. En total el trajecte a realitzar
suposa un recorregut d’aproximadament 80 m de longitud amb l’afegit de pendent
elevat que presenten les voreres laterals de la BV-1484. S’ha observat que diversos
vianants, a efectes pràctics, no realitzen aquest recorregut si no que travessen
directament sobre la intersecció amb el conseqüent perill que es deriva.
La proposta d‘actuació consisteix en tres actuacions encaminades a la millora
d’aquesta intersecció i del seu entorn immediat. La primera actuació reordena aquesta
cruïlla per tal d’aconseguir una compactació de la intersecció entre les carreteres BP1432 i BV-1484, i sobreelevació del conjunt de l’àmbit tot creant un espai de
plataforma única a cota de vorera, que actua com a element reductor de velocitat. La
segona actuació adequa l’espai existent en les proximitats de la zona de l’obra de
drenatge transversal a les necessitats d’accessibilitat i drenatge requerits, incorporant
també una nova contenció de vehicles i vianants. Finalment, la tercera actuació té per
objecte reduir la velocitat d’entrada dels vehicles (provinents de L’Ametlla del Vallès) i
preveu la implantació d’un element reductor de velocitat al PK 25+220.
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 Diputat delegat de
Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, d’acord amb l’apartat
5.1.1.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril,
publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al
BOPB de 31 de maig de 2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16
de juliol 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,
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DISPOSO:
-

que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu a les obres de “Millora de la
intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. TM de Bigues i Riells”.

-

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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