Servei Jurídico-Administratiu

ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DELS
TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMINTEGRAL I TRACTAMENT
DE TCA'S INTERURBANS DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANYS 2021-2024 DELS TRAMS DE CARRETERES
ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA,
VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA (6 LOTS)

Promotor
Núm. d’expedient

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
2020/7684

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.
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures té al seu càrrec el manteniment de la
xarxa de carreteres gestionada per la Diputació de Barcelona.
Aquesta requereix de dur a terme unes actuacions de manteniment ordinari així com
d’altres extraordinàries com pot ser les d’ajuda a la vialitat o extraordinàries per
inclemències meteorològiques.
A tal efecte, la xarxa és distribuïda en 6 centres de conservació en àmbits que oscil·len
de 220 a 300 km. Cadascun d’ells disposa d’uns mitjans propis de la Diputació de
Barcelona i es veu complementat amb uns treballs de conservació semi-integral que
son objecte del present contracte.
El document té per objectiu definir els treballs a realitzar mitjançant empreses
adjudicatàries per complementar el manteniment ordinari de la xarxa de carreteres
gestionada per la Diputació de Barcelona.
Així mateix, tenen un tractament diferenciat les actuacions de manteniment i
conservació afectes als trams de concentració d’accidents (TCA’S) per tal de tenir un
seguiment acurat de la evolució d’aquests.
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
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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.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 al servei de Treballs de manteniment
i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de
carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga,
Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots).
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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