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DECRET
A la memòria justificativa redactada pel cap del Servei de Vies i Obres de la Diputació de
Lleida, en compliment d’allò establert a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, s’assenyala que: “La Diputació de Lleida ostenta la titularitat d’una
xarxa local de carreteres amb 805+902 km arreu el territori, i dins de les seves competències i
funcions està la de gestionar, conservar i mantenir aquests béns de domini públic donat que
formen part del seu patrimoni (article 8 del DL 2/2009, de 25 d’agost Text refós de la Llei de
carreteres de Catalunya).
La carretera local LV-2101, de la C-14 (Verdú) a Montornès pertany a la xarxa local de
carreteres titularitat de la Diputació de Lleida, té el seu inici a la intersecció amb la C-14 i el seu
final a la zona urbana de Montornès, i una longitud total inventariada de 9.893 ml.
L’àmbit d’aquest projecte reduït és el tram comprés entre el Pk 0+000 al 0+730 justament a la
travessera urbana de Verdú.
La descripció de les obres projectades abasta el següent:
-

Demolicions i enderrocs
Està prevista la demolició dels trams de vorada i rigola en mal estat, la segada d’herba, la
neteja d’arestes de calçada i la dels passos salvacunetes.

-

Ferms i paviments:
Es fressaran trams de paviment que presenten més esquerdaments i pell de cocodril així
com es sanejaran les zones que han perdut la seva capacitat portant.
Al tram de carretera ubicat en zona urbana, amb la presència de rigoles i vorada a banda i
banda, per tal de mantenir la cota actual de la carretera s’ha previst el fresat i reposició
completa de tota la calçada, amb un gruix de 4 a 6 cm de mescla bituminosa entre el PK
0+500 i el pK 0+730.
El reforç del ferm actual s’ha previst mitjançant l’estesa d’una mescla bituminosa en calent
tipus AC-16 surf B50/70 D en un gruix de 5cm, del PK 0+000 al PK 0+500.

-

Drenatge
Treballs complementaris per millorar el sistema de drenatge existent.

-

Reposició de la senyalització i barreres
La senyalització horitzontal es farà amb línies de pintura acrílica en dues capes, blanca i
reflectant, que seran d’ample 10 cm en eix i 15 cm en cantells de calçada.
S’instal·laran 20 balises per tal d’evitar que els vehicles puguin aparcar sobre la vorera.
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La realització d’aquest contracte és necessari i idoni perquè acompleix les finalitats
institucionals de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que s’estableix a l’article 28 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
.”
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 34.1 de la Llei 7/85, reguladora de les
bases del règim local, on s’estableixen les competències a favor del President de la Diputació,
així com amb l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya, i en compliment del previst a l’article
116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, RESOLC
Primer. Iniciar l’expedient per a dur a terme la contractació, del “Projecte reduït. Rehabilitació
del ferm i obres complementàries a la carretera local LV-2101, de la C-14 a Montornès de
Segarra. Pk 0+000 al 0+730. Tram: Verdú”, amb un pressupost base de licitació de
126.823,55 euros, IVA inclòs.
Segon. Donar coneixement d’aquest decret als serveis corresponents.
Lleida, a la data de la signatura del decret electrònic

En dono fe.
El president

L’oficial major
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