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ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI RELATIU
A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA VIA BLAVA DEL
LLOBREGAT. TRAM: CASTELLAR DE N’HUG – CASTELLBISBAL

Promotor
Núm. d’expedient

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic.
2020/0004978

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.
Antecedents
La Diputació de Barcelona ve desenvolupant el turisme, a les comarques del seu àmbit
competencial, com un factor de desenvolupament econòmic territorial.
El 1997 va portar a terme el Pla de Desenvolupament del Turisme Sostenible a la
província de Barcelona, el qual va plantejar la necessitat de definir i impulsar uns
“clústers” territorials, per tal d’afavorir el desenvolupament turístic de cada un d’ells.
Els “clústers turístics” es van definir en base a l’existència d’una tipologia de recursos,
atractius i serveis turístics de característiques homogènies al territori i d’uns trets
comuns pel que fa a la demanda turística. Naturalment, els recursos de caràcter
natural com els parcs, van ser un dels principals. En aquest sentit, es van
desenvolupar un seguit d’infraestructures com són els senders i la seva senyalització,
per tal de posar-los en valor i facilitar el seu accés.
Progressivament i per diferents vies, a la vista de com altres territoris més o menys
propers o allunyats, aprofiten els seus recursos fluvials per al desenvolupament
econòmic i turístic, es va considerar oportú analitzar les possibilitats del Riu Llobregat
com a recurs i/o producte turístic de la demarcació de Barcelona, tota vegada que és
l’únic curs fluvial d’importància que té el seu naixement, recorregut i desembocadura,
dins del seu àmbit territorial.
El 2010 es va fer un estudi exhaustiu sobre els recursos turístics existents al voltant
del Riu Llobregat i els seus afluents principals, el Cardener, l’Anoia, la Riera de Merlès,
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el Bastareny i el Calders. Cal entendre en un sentit molt ampli la referència “recurs
turístic”, en el sentit d’incorporar serveis com l’allotjament, la restauració, el comerç, el
transport, etc. com d’altres recursos que són centrals, com els de caràcter natural,
cultural i patrimonial, industrial, paleontològic, gastronòmics, enoturístics, etc.
Aquest estudi, exhaustiu i complet, presentat durant la primavera del 2011, posava de
relleu la gran oportunitat de desenvolupar els potencials del Riu Llobregat i els seus
afluents, com a nou producte turístic, integrat per un gran nombre de recursos
complementaris, que podien atraure una gran diversitat de visitants o viatgers.
L’estudi identificava els principals recursos ja existents prop o sobre el curs del
Llobregat (Les Fonts del Llobregat, les Colònies Tèxtils, Montserrat, Món Sant Benet,
La Cripta de la Colònia Güell, Delta, etc.), l’extensa xarxa de camins i senders
senyalitzats així com la necessitat de connectar el naixement i la desembocadura amb
un sender que posteriorment es va considerar donar-li una major dimensió. També
proposava fer algunes intervencions o inversions que permetessin guanyar contingut i
atractiu en alguns punts del riu (La Baells, al voltant de Montserrat i a la zona més
industrial del Baix Llobregat).
El 2012 es va identificar el recorregut o la traça del sender que hauria de connectar el
naixement i la desembocadura, definint el sender Camí del Llobregat i que va permetre
la seva homologació com a nou GR 270 per part de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya, que és qui en té les competències.
Entre 2014 i 2015, liderat per la Gerència de Serveis de Turisme, de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local i en estreta col·laboració amb els ens locals,
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Direcció General de Carreteres (DGC), van
estar en contacte per contractar l’estudi de costos del Camí del Riu Llobregat, fent
possible la seva contractació l’estiu del 2015. Aquest identificava la traça final del
Camí del Riu, considerant que aquesta havia de tenir una amplada de 3 metres en tot
el seu recorregut, amb la voluntat d’aproximar el producte final a les conegudes i
reconegudes “Vies Verdes” o “Green Ways”, però sense tenir la base d’un antic traçat
ferroviari. Tanmateix, sí que es volia que el projecte del Camí del Riu, tingués les
característiques de les Vies Verdes, des del punt de vista dels seus usos i condicions
(amplitud, pendent, etc.). Aquest estudi de costos va ser entregat a la gerència el mes
de febrer de 2016.
La Diputació de Barcelona, des de la seva vicepresidència segona, al setembre de
2015, tenint l’estudi de costos avançat i veient les possibilitats del projecte com un
projecte de mandat, aposta i lidera el projecte per tal d’executar-lo durant el període
2015-2019, amb l’objectiu de poder dinamitzar-ho turísticament en un futur.
Afegir, en aquesta exposició d’antecedents, que altres administracions han actuat i/o
planificat diferents actuacions en l’àmbit de la conca del Llobregat:
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•

•
•

•

La Mancomunitat de Municipis de la Conca d’Òdena ha desenvolupat un projecte
de recuperació, protecció i senyalització del riu Anoia, en el tram d’aquest riu als
municipis de la Conca.
El Consell Comarcal del Bages ha desenvolupat un projecte mediambiental per als
rius Llobregat i Cardener que cal tenir ben present.
El Consell Comarcal i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà han actuat en
la millora del camí de les Colònies del Llobregat, de la Via verda del Llobregat i del
Tramvia de Sang.
Diferents administracions han actuat en la traça dels camins a la zona sud del
Baix Llobregat, entre Castellbisbal i el Prat de Llobregat.

D’altra banda, el projecte Vies Blaves Barcelona, d’àmbit supramunicipal d’actuació,
comporta la necessitat – com es va plantejar des de l’inici – de redacció d’un Pla
Director, el Pla Director de les Vies Blaves. Per això, es va signar un conveni en data
15 de juny de 2016 (registre 544/16) entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya per a formular i finançar el Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona
(PDU).
En aquests moments s’estan duent a terme les següents actuacions:
-

Desenvolupar el projecte de les Vies Blaves per tal de garantir l’enfoc i caràcter
turístic del mateix, en el sentit de les motivacions que s’han exposat anteriorment.

-

Liderar la direcció i gestió del projecte de les Vies Blaves davant els ens locals
implicats, com són ajuntaments i consells comarcals per on passa el Riu i els seus
afluents, cercant la seva complicitat i implicació.

-

Coordinar el projecte de les Vies Blaves a l’interior de la Diputació de Barcelona i
davant d’altres organismes com l’ACA o d’altres administracions, com la
Generalitat de Catalunya, per temes de planejament urbanístic o de seguretat, pel
desenvolupament del projecte.

-

Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de
Barcelona, per tal de dur a terme el Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves
Barcelona, que consolidarà i garantirà el projecte del tres rius.

-

El registre a favor de la Diputació de Barcelona de les marques “Vies Blaves
Barcelona”, “Via Blava Anoia”, “Via Blava Cardener”, “Via Blava Llobregat” amb
abast comunitari.

En data 14 de setembre de 2016, (Registre. Decret: 8765/16), es va licitar la
contractació harmonitzada (exp. 2016/4402), relativa a la Redacció del projecte
constructiu de Via Blava del Llobregat. El contracte es va adjudicar, en data 4 d’abril
de 2017 (Registre. Decret: 2978/17), amb una durada de 12 mesos.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 64592b97155de418492d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 3

Servei Jurídico Administratiu

L’execució del contracte per a la redacció del projecte constructiu s’ha anat
desenvolupant en coordinació amb les administracions i entitats implicades, fet que ha
comportat la revisió del traçat per adequar-lo a la realitat del territori. Així, alhora que
s’iniciava la redacció de l’avantprojecte, en paral·lel amb la Generalitat de Catalunya,
s’iniciava la redacció del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves del Llobregat
(PDU), impulsat i supervisat pel departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, i del qual la Diputació de Barcelona forma part de la
comissió de seguiment, de manera que s’ha anat consolidant una proposta de traçat
comú i coherent que contempla tots els aspectes urbanístics, mediambientals,
constructius, etc.
Així doncs, simultàniament s’ha anat palesant que l’Estudi de costos d’adequació del
Camí del Llobregat elaborat l’any 2015, al qual s’havia de referir el desenvolupament
dels treballs, ha resultat insuficient i que s’havien de tenir en compte les indicacions i/o
exigències de les administracions i departaments següents: Medi Ambient, Agència
Catalana de l’Aigua, Protecció Civil, Patrimoni, Institut Geològic (ICGC), Carreteres
(titularitat de Diputació, Generalitat i Fomento), Urbanisme, Participació Ciutadana,
Mobilitat, Medi Natural, Ferrocarrils de la Generalitat i ADIF.
El termini de vigència del contracte es va exhaurir sense que es pogués executar en la
seva totalitat i es va constatar que el projecte havia adquirit una dimensió que feia
necessari un replantejament i que hauria de licitar-se, d’acord amb els procediments
previstos a la normativa de contractació pública, quan es disposessin de tots els
elements que permetessin la concreció del seu abast.
Vistes les incidències que es van evidenciar en l’execució, vinculades a l’estat dels
treballs de redacció del Pla Director Urbanístic, que encara estava pendent
d’aprovació, i que van comportar que el contracte no es pogués executar en la seva
totalitat en els termes previstos per raons no imputables al contractista, és per aquest
motiu que es va proposar la liquidació del contracte, d’acord amb l’informe de
liquidació de data 13 de desembre de 2018.
En data 19 de desembre de 2018, (Registre Decret: 14473/18) es va aprovar la
liquidació del contracte relatiu a la Redacció del projecte constructiu de Via Blava del
Llobregat .
Per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 17 d’abril de 2019
(publicat al DOGC el 3 de maig de 2019), es a aprovar inicialment el Pla director
urbanístic Vies Blaves. Per tant, ja es disposen de tots els elements que permeten la
concreció del seu abast, i es donen les condicions necessàries per licitar, de nou, la
contractació de la Redacció del projecte constructiu de Via Blava del Llobregat. Tram:
Castellar de n’Hug – Castellbisbal.
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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.
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 a la Redacció del projecte constructiu
de la Via Blava del Llobregat. Tram: Castellar de n’Hug – Castellbisbal.
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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