INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR LES OBRES CONTINGUDES
EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR ROCARODONA-OLVAN FASE 1 A
DEL SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA ROCARODONA- OLVAN AL TERME
MUNICIPAL D’OLVAN (BERGUEDÀ)
L'Assumpte:

Obres del Projecte d’urbanització del Sector Rocarodona-Olvan fase 1 A

Actuació / Sector:

Rocarcodona-Olvan

Municipi:

Olvan ( Berguerdà)

Antecedents:
En data 18 d’octubre de 2007 es va constituir el Consorci Urbanístic pel desenvolupament
de l’àmbit denominat Les Ferreres Olvan, composat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament
d’Olvan amb l’objecte de promoure la implantació d’un àmbit d’activitats econòmiques i
industrials al municipi d’Olvan, que per la seva situació, dimensions i característiques té un
caràcter supramunicipal i fins i tot comarcal, atesa la manca de sòl urbanitzable d’aquets
usos a la comarca
Les obres d’urbanització pel desenvolupament del sector s’inicien el 18 de juny de 2010 i
amb data 12 de juliol de 2011, com a conseqüència de la situació econòmica del moment i la
impossibilitat de que quan finalitzin les obres d’urbanització es pugui disposar de
subministrament elèctric en la totalitat de l’àmbit, s’acorda amb l’empresa adjudicatària de
les obres d’urbanització la suspensió de les mateixes
El 13 de desembre de 2017 es reuneix el Consell General núm. 17 del Consorci Urbanístic
pel desenvolupament del Sector d’Activitat Econòmiques Rocarodona-Olvan, i per tal de
comercialitzar les parcel·les del sector que en aquests moments tenen un més alt grau
d’urbanització, va considerar oportú encarregar els treballs necessaris per poder executar la
finalització de les obres d’urbanització relacionades amb aquestes parcel·les.
Tenint en compte aquesta necessitat, els membres del Consell General autoritzen, a la
Comissió Executiva, a iniciar l’expedient de contractació, prèvia l’aprovació en el pressupost
de l’exercici 2018 de la partida econòmica corresponent del treballs per redactar el projecte
d’urbanització per desenvolupar la fase 1.1, acordant, així mateix que els informes de
validació d’aquest projecte els realitzi els serveis tècnics de l’INCASOL.
Una vegada redactar el projecte d’urbanització de la fase 1 del Sector d’activitats
econòmiques Rocarodona-Olvan i tramitat a l’Ajuntament d’Olvan l’11 de desembre de 2020
es va aprovar definitivament.
El 2 de desembre de 2020 es reuneix Consell General del Consorci Urbanístic número 25 i
autoritzen, a la Comissió Executiva, l’inicia l’expedient de contractació de una part les obres
del projecte d’urbanització de la fase 1, i concretament la part descrita al projecte com a fase
1-ambit A

Informe.
Les obres del projecte d’urbanització de la fase 1, àmbit A del Sector de Activitat Econòmica
de Rocarodona-Olvan al terme municipal d’Olvan tenen un pressupost d’execució per
contracte de 511.128,03 €, un valor estimat del contracte de 613.353,63 € i un termini
d’execució de 6 mesos.
Per tant, correspon tramitar aquest expedient de contractació mitjançant un procediment
obert simplificat
Respecte la tramitació en lots, i en relació al que disposa l’article 99.3.b de la Llei 9/2017,
tècnicament es considera més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots
l’objecte del contracte que es proposa.
Per tot l’exposat,
Conclusions:
Que del contingut del present informe, atès que es necessari dotar de serveis les per poder
comercialitzar les parcel·les del sector que tenen un més alt grau d’urbanització, queda
suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat de procedir a la licitació, mitjançant
Procediment Obert Simplificat, de les Obres del projecte d’urbanització de la fase 1,
àmbit A del Sector de Activitat Econòmica de Rocarodona-Olvan, amb un pressupost de
licitació de 511.128,03.-€ IVA no inclòs, i un termini d’execució de 6 mesos, així com
l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i 116 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment simplificat amb
publicitat d’acord amb el contingut de la Llei esmentada.
El director del Projecte, Sergi Espiau

