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ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU D’ITINERARI DE VIANANTS A LA BV-2428ANT, DEL
PK 1+490 FINS EL PK 1+720, I DEL PK 2+209 FINS EL PK 2+770, AL NUCLI DE
ST. PAU D’ORDAL, TM DE SUBIRATS

Promotor
Núm. d’expedient

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
2017/668

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 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
amb un enfocament més global.
Actualment, la carretera BV-2428ant presenta un trànsit molt local i ha perdut la seva
funcionalitat com a carretera ja que els vehicles circulen per la variant BV-2428 que
voreja el nucli de St. Pau d’Ordal. Les característiques formals de la via són encara
pròpies d’una carretera convencional, essent poc adequades a les necessitats urbanes
actuals.
És per tot això que l’Ajuntament de Subirats va iniciar els tràmits pertinents per
sol·licitar el traspàs de la titularitat de la BV-2428ant, de la Diputació de Barcelona cap
a l’Ajuntament.
El 2018, es va signar un primer conveni on s’establia que el traspàs de la titularitat de
la carretera BV-2428ant, es faria en dues fases:
- Una primera fase, amb l’execució de les obres recollides en el document redactat
per la OTMSVL amb títol “Projecte de Reurbanització de la travessera urbana BV2428ant, Tram 2 entre el PK 1+725 i el PK 1+875, i Tram 5 entre el PK 1+969 i el
PK 2+200, a St. Pau d’Ordal. TM Subirats”.
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- Una segona fase, on es traspassarien el trams restants de la BV-2428ant, amb
l’execució de les obres que es recollirien en un nou projecte (5455PC02), per a
l’adequació dels trams de la BV-2428ant, entre el PK 1+490 fins el PK 1+720, i el
PK 2+209 fins el PK 2+770
La proposta d’actuació consisteix en definir les actuacions necessàries per completar
els itineraris de vianants en els extrems del municipi, per garantir la connectivitat amb
el nucli urbà i la xarxa de camins rurals de l’entorn, millorant alhora la mobilitat i
seguretat de vehicles i vianants, adaptant-les al trànsit actual i a les necessitats dels
usuaris. Alhora es planteja la millora de serveis bàsics i de la qualitat urbana de
l’entorn proper.
Atès l’anterior, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local (en
endavant, OTMSVL) de la GSIVM, es va redactar el projecte d’aquesta segona fase,
en el que es defineixen tècnicament i es valoren econòmicament les obres a executar
per resoldre les mancances detectades
L’objecte del contracte és l’execució de les obres incloses al projecte constructiu
“Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209
fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau d’Ordal, TM de Subirats”.
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, 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 les obres d’ “Itinerari de vianants a la
BV-2428ant, del PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli
de St. Pau d’Ordal, TM de Subirats”.
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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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