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INFORME PREVI, PRECEPTIU I NO VINCULANT DE LA SECRETARIA DELEGADA

Sobre la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei
per a la “Redacció del Projecte constructiu de la Via Blava del Llobregat.
Tram: Castellar de n'Hug - Castellbisbal. (SAP 2020/4978, Exp. 1358))”,
signada en data 11 de novembre de 2020 i tramitada per la Gerència de
Serveis
d’Equipaments,
Infraestructures
Urbanes
i
Patrimoni
Arquitectònic.
Procediment obert, pluralitat de criteris d'adjudicació i
regulació harmonitzada (expedient 2020/0004978).
Codi
classificació
INFRAESTRUCTURES
D0506SE01.

GERÈNCIA
URBANES I

SERVEIS
PATRIMONI

subjecte a

EQUIPAMENTS,
ARQUITECTÒNIC

L’òrgan de contractació és el competent per a aprovar l’expedient proposat i el
plec de clàusules administratives particulars s’adequa a l’article 122 LCSP en
contenir les clàusules requerides.
D’acord amb la proposta de decret, consta a l’expedient la documentació que
preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), degudament justificada.
Cal significar que aquest expedient ve precedit del contracte corresponent a
l’expedient 2016/4402, l’objecte del qual fou el servei de redacció del projecte
constructiu de Via Blava del Llobregat, aprovat el 14.09.2016 per decret núm.
8765/16, amb un pressupost de 245.000€, IVA exclòs i un VEC 294.000€.
Aquest contracte fou adjudicat, per procediment obert, el 4.04.2017 per decret
núm. 2978 a la UTE SBS Simon Blanco, SLP i Batlle i Roig, SLP per import de
147.000€, IVA exclòs.
Dins el desenvolupament del projecte VIA BLAVA s’han adjudicat igualment els
contractes corresponents a l’expedient 2020/7725 (abans expedient núm.
2017/0000631), relatius a la redacció dels PROJECTES constructius de la Via
Blava de l’ANOIA (lot 1) i de la Via del CARDENER (lot 2). Ambdós lots van ser
adjudicats, per procediment obert, el 13.12.2017; per decret número 12665 a la
UTE SBS Simon i Blanco, SLP i Batlle i Roig Arquitectura, SLP per un import
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de 97.200€ IVA exclòs el primer i, el segon, per decret número 12666 a la UTE
SBS Simon i Blanco, SLP i Batlle i Roig Arquitectura, SLP per un import de
107.260€, IVA exclòs.
Així mateix, es constata l’adjudicació de diferents contractes menors relatius a
diferents aspectes relacionats amb el projecte de les Vies Blaves, a més de
l’expedient 2017/7662, de serveis de gestió d’expropiacions del projecte Vies
Blaves Barcelona, aprovat el 24.10.2017, per decret 10369/17, procediment
obert, varis criteris i un pressupost amb preus unitaris de 600.000, IVA exclòs i
un VEC 900.000€, tot i que posteriorment el Servei promotor va renunciar a la
contractació.
Quant a la proposta que es tramita, tot i que, a diferència de les contractacions
descrites, en el moment actual es constata l’aprovació del Pla Director
Urbanístic Vies Blaves en data 24 de juliol de 2020 per la Comissió de Territori
de Catalunya (CTU), i publicat al DOGC número 8225 de 15 de setembre de
2020 i en el DOGC número 8248 de 16 d'octubre de 2020, per tal d’incorporar
certes correccions, com s’ha assenyalat reiteradament per aquesta Secretaria,
ha de servir de marc per al desenvolupament del projecte, es considera que
l’expedient ha d’incorporar tota la documentació i antecedents dels contractes
anteriors que es remunten al 2016, i molt especialment tota la documentació
econòmica degudament actualitzada, no només per evitar la limitació de la
concurrència, sinó per tal d’obtenir l’oferta més avantatjosa en termes de
relació qualitat-preu i d’eficiència.
En conseqüència, formulades les observacions anteriors, s’informa
favorablement l’expedient i el plec de clàusules administratives
particulars que incorpora la proposta de referència, als efectes d’allò que
estableix la disposició addicional 3a, apartat 8è, LCSP.

Francesc Bartoll Huerta
Secretari delegat
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