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Decret d’aprovació de l’ordre d’execució mitjançant la tramitació d’emergència dels
treballs forestals portats a terme com a conseqüència dels episodis d’emergència
climatològica del temporal Glòria al gener i les fortes pluges del mes d’abril
En data 21 de maig de 2020, els tècnics adscrits al Servei de Medi Ambient, amb el vistiplau
del director de l’àmbit, van emetre un informe en el qual es descriuen els següents fets:
-

Que durant els dies 20, 21 i 22 de gener de 2020, es van portar a terme diferents
actuacions en arbres que van caure sobre el ferm de carrers urbans, rieres i torrents,
edificacions i línies elèctriques.

-

Que posteriorment, finalitzat el temporal, els dies 23, 24 i 25 de gener de 2020, es van
realitzar altres actuacions de retirada d’arbres segons avisos d’incidències pendents de
resoldre, així com inspeccions tècniques in situ (23-27 de gener de 2020) per avaluar
l’afectació en les franges de protecció contra incendis forestals incloses en el Plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions de Sant Cugat del Vallès, aprovat el 18/03/2019 i publicat al BOPB de
18/04/2019, així com en els camins de la Xarxa Viària Bàsica de Prevenció d’Incendis
inclosos en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Cugat del Vallès (PPI).

-

Que durant els dies 19, 20 i 21 d’abril de 2020, es van registrar més 150 mm de
precipitació acumulada (dades de l’estació automàtica Sant Cugat del Vallès-CAR), fet
que va provocar nombroses esllavissades de terreny i caiguda d’arbres a diferents
indrets del municipi de Sant Cugat. En conseqüència, durant els dies posteriors a
aquestes pluges, es van realitzar diferents actuacions en arbres que van caure sobre el
ferm de carrers urbans, rieres i torrents, edificacions i línies elèctriques.

Les actuacions descrites van ser encarregades a l’empresa TALHER SA, empresa
adjudicatària del contracte de serveis de manteniment de les franges de protecció contra
incendis forestals i de la vegetació de rieres i torrents de Sant Cugat del Vallès (exp. 45/2016),
per ordre directa del responsable municipal del contracte.
En data 20 de maig de 2020, l’empresa TALHER SA va presentar dues factures, per import de
6.461,40 € i 7.683,50 €, IVA inclòs, en concepte de les intervencions portades a terme als
mesos de gener i abril, respectivament.
D’acord amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(en endavant, LCSP) quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics o de situacions que suposin un perill greu, cal atenir-se al règim
excepcional que permet que l’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de
contractació, pugui ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei a l’esdeveniment
produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en
part, sense subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de
l’existència de crèdit suficient. El termini d’inici de l’execució de les prestacions no podrà ser
superior a un mes, comptat des de l’adopció de l’acord que ordena l’execució ja que, en cas de

superar-se aquest termini, la contractació de les prestacions esmentades haurà de de tramitarse mitjançant un procediment ordinari.
L’apartat 3.4, de treballs forestals diversos no programats de caràcter extraordinari, del plec de
prescripcions tècniques (PPT) estableix que el responsable del contracte podrà sol·licitar a
l’empresa adjudicatària la realització de serveis extraordinaris en qualsevol moment de l’any,
d’acord amb les necessitats i prioritzant-los segons el risc i, en cas d’extrema urgència per tala
d’arbres en situació d’inseguretat, l’empresa estarà obligada a realitzar el servei amb un termini
de 6 hores.
Aquest mateix apartat disposa que el cost dels serveis es regirà segons els preus unitaris oferts
per la pròpia empresa adjudicatària per a aquest tipus d’actuacions.
L’apartat 10 del PPT, de responsabilitat del contractista, fixa que l’Ajuntament podrà requerir a
l’empresa contractista que intervingui en actuacions per a retirar arbres que puguin res
representar un perill pels usuaris/es o retirar restes vegetals quan les previsions
meteorològiques ho aconsellin, segons els criteris dels tècnics municipals i dins les zones
incloses al contracte, encara que estiguin fora de l’horari habitual de treball.
La competència per a l’adopció d’aquest acord, com a òrgan de contractació, correspon a
l’alcaldessa d’acord amb la Disposició Addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
En base a l’anterior,
RESOLC
Primer.- Prendre en consideració, als efectes de la declaració d’emergència, l’informe emès
pels tècnics adscrits al Servei de Medi Ambient, en data 21 de maig de 2020, on es justifica la
situació d’emergència de les intervencions “Treballs forestals portats a terme com a
conseqüència dels episodis d’emergència climatològica del temporal Glòria al gener i les fortes
pluges del mes d’abril”, en base als arguments següents:
“2. Durant els dies del temporal Glòria (20, 21 i 22 de gener de 2020), es van realitzar diferents
actuacions en arbres que van caure sobre el ferm de carrers urbans, rieres i torrents, edificacions i
línies elèctriques, a càrrec de l’empresa adjudicatària del contracte de servei de manteniment de les
franges.
Acabat el temporal, en els dies posteriors (23, 24 i 25 de gener de 2020), es van realitzar altres
actuacions de retirada d’arbres segons avisos d’incidències pendents de resoldre, així com
inspeccions tècniques in situ (23-27 de gener de 2020) per avaluar l’afectació en les franges de
protecció contra incendis forestals incloses en el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions de Sant Cugat del Vallès, aprovat el 18/03/2019 i
publicat al BOPB de 18/04/2019, així com en els camins de la Xarxa Viària Bàsica de Prevenció
d’Incendis inclosos en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Cugat del Vallès (PPI).
3. Durant els dies 19,20 i 21 d’abril de 2020 es van registrar més 150 mm de precipitació acumulada
(dades de l’estació automàtica Sant Cugat del Vallès-CAR). Aquest fet va provocar nombroses
esllavissades de terreny i caiguda d’arbres a diferents indrets del municipi de Sant Cugat. Durant els
dies posteriors d’aquestes pluges es van realitzar diferents actuacions en arbres que van caure sobre
el ferm de carrers urbans, rieres i torrents, edificacions i línies elèctriques, a càrrec de l’empresa
adjudicatària del contracte de servei de manteniment de les franges.”

Segon.- Prendre en consideració l’informe jurídic emès, en data 8 de juny de 2020, per la
tècnica superior adscrita al Servei de Contractació amb nota de conformitat de la secretària
general.

Tercer.- Declarar la tramitació d’emergència de la contractació dels treballs forestals portats a
terme com a conseqüència dels episodis d’emergència climatològica del temporal Glòria al
gener i les fortes pluges del mes d’abril.
Quart.- Aprovar l’encàrrec fet a l’empresa TALHER SA, per a executar les actuacions
d’emergència descrites, per un import total de 14.144,90 € (IVA inclòs), segons les factures
presentades i que consten a l’expedient (FACTURA 01365000000420F i FACTURA
01365000000520F).
Cinquè.- Disposar que, de conformitat amb l’article 120, apartats a) i c), de la LCSP, l’inici de
l’execució d’aquestes prestacions no podrà ser superior a un mes, a comptar des de l’aprovació
d’aquesta resolució, o la contractació de les prestacions esmentades haurà de de tramitar-se
mitjançant un procediment ordinari.
Sisè.- Procedir, d’acord amb l’article 120 de la LCSP, en el cas que no n’hi hagi, i una vegada
aprovada aquesta resolució, a la dotació de crèdit adequat i suficient per a l’execució dels
treballs descrits, de conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària.
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