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DECRET

És necessària l’estabilització de talussos atès que dels gairebé 1.600 talussos inventariats, la
meitat tenen un risc de perillositat alta o mitjana. Aquest fet provoca inseguretat viària en
situacions de pluja on la probabilitat d’esllavissada és superior i fa que s’hagin de fer actuacions
correctives amb el personal de les brigades o bé amb empreses externes.
D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la
disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
atribueix a la Presidència,

RESOLC
Primer. Iniciar l’expedient de contractació del Servei d’estabilització de talussos de les
carreteres de Xarxa Viària de la Diputació de Girona, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i
l’article 28 del mateix cos legal.
Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran de regir el
contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia d’Intervenció,
justificant adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es tindran en consideració
per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi l’informe de secretaria i l’informe
d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme el disposat a l’article 116 i la DA 2a del
LCSP.
Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de la Diputació de Girona.
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