DECRET D’ALCALDIA NUM. 55/2018
Identificació de l’expedient relatiu al CONTRACTE D’OBRES D’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ NUCLI URBÀ DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS.
Fets
1.- L’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, va aprovar a l’any 2005 el projecte
d’urbanització del nucli urbà, redactat per l’enginyera de Camins Natàlia Muñoz
Domínguez. Aquest projecte preveia l’execució de les obres en diverses fases, les
quals s’han anat executant atenent a criteris de prioritat del municipi.
Actualment interessa poder executar la urbanització del carrer Raval, que es
correspon amb la fase 2 del projecte d’urbanització.
Atès el temps transcorregut i també en atenció a que en algunes unitats d’obra
d’enllumenat públic han estat executades, l’ajuntament va decidir encarregar la revisió
i adaptació del projecte a l’equip de Ferran Pelegrina i associats, empresa de serveis
d’arquitectura i urbanisme.
2.- L’actuació consta de :
- Un aixecament total dels carrers amb la conseqüent excavació per a la
renovació dels serveis urbans existents
- Instal·lar passos soterrats per al creuament de carrers per part del cablejat
- Un canvi de l’enllumenat públic i la seva instal·lació
- Renovar la pavimentació
- Fer unes obres complementaries d’ocultar un mur e introduir millores
urbanístiques com jardineres.
3.- La necessitat d’adequar el nucli urbà i aquesta fase 2 del c/Raval, ve motivada per
tal de garantir la seguretat dels vianants que hi transiten atesa la ubicació d’aquest
carrer de una gran part de la població. Aquesta necessitat ve justificada perquè, en
general , el paviment està molt degradat per l’ús i el pas del temps. També hi han
contribuït l’amortització de les infraestructures que es troben sota el paviment, com el
clavegueram, que s’han anat adaptant a les necessitats sorgides al llarg del temps.
Tot plegat , fa que hi hagi irregularitats i desnivells que poden provocar petits
accidents als vianants que hi viuen i als que hi transiten.
4.- Els objectius pretesos amb l’adequació del nucli urbà són:
-

Definit l’actuació i valorar econòmicament la renovació de les
infraestructures urbanes existents, així com establir millores urbanístiques
en l’àmbit de la fase 2 del projecte general que es correspon amb el carrer
Raval.

-

Renovar el clavegueram i la xarxa d’aigua potable, soterrar els creuaments
del cablejat elèctric creant passos que tindran la possibilitat de soterrar el
cablejat elèctric de subministrament.
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-

Amb tota aquesta millora dels serveis urbans, s’aprofita per renovar la
pavimentació dels carrers, donant un aire més rústic i de colors lligat a
l’entorn històric.

Fonaments jurídics
1.- L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) estableix que la celebració de contractes per part de les Administracions
Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, el qual s’iniciarà
per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes
establerts a l’article 28 de la LCSP.
2.- El mateix article estableix que l’acord d’incoació s’haurà de publicar al Perfil del
Contractant.
D’acord amb les competències que m’atorga la legislació vigent, HE RESOLT:
RESOLC
PRIMER.- Incoar l’expedient de licitació del contracte d’obres per a l’execució del
Projecte d’urbanització del nucli urbà. Fase 2 de Castellfollit de Riubregós
SEGON.- Ordenar als serveis corresponents que emetin els documents que es
relacionen per tal d’incorporar-los a l’expedient:
-

Plec de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques.
Certificat d’existència de consignació pressupostària.
Informe on es justifiqui adequadament els extrems de l’article 116.4 de la
Llei 9/2017.

Ho mana i signa l’Alcalde de la qual cosa com a secretari en dono fe.
Castellfollit de Riubregós, 18 de desembre de 2018.
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