Servei Jurídico-Administratiu

DECRET
Declaració d’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per
pal·liar els danys ocasionats al Pont de Sant Llorenç a la carretera 1415a PK
17+711, sobre la riera de Les Arenes a Terrassa (exp. 2019/18793)

Fets
A conseqüència de les erosions localitzades observades al Pont de Sant Llorenç a la
carretera 1415a PK 17+711, sobre la riera de Les Arenes a Terrassa i donat els
resultats dels estudis geotécnics contractats per determinar la profunditat dels
fonaments del pont, s’ha detectat que cal fer unes actuacions d’emergència, que no
poden esperar la redacció d’un projecte constructiu.
És per això que en data 11 de desembre de 2020, el cap de l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuacions en Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona ha emès un informe
(amb entrada al Servei Jurídico-Administratiu en la mateixa data), el tenor literal del
qual és el següent:
“
[...]

INFORME
Arrel d’un correu enviat pels Serveis Tècnics de l’ajuntament de Terrassa, al novembre de 2019
l’OTPAI obre un encàrrec per a la Diagnosi dels fonaments al pont sobre la riera de les Arenes.
Ctra. C-1415a PK 17+700. Ajuntament avisa de que el nivell de la llera de la riera ha baixat
força als darrers temps. El pont no mostrava cap senyal d’haver patit cap moviment.
Per tal de detectar qualsevol patologia relacionada amb aquest fet, el mateix mes l’OTPAI
procedeix a la contractació d’una Inspecció Especial al pont. L’abast de l’encàrrec inclou els
treballs d’inspecció visual, redacció de l’informe de l’estat de conservació del pont, definició de
campanya de caracterització dels fonaments i terreny de fonamentació de les piles afectades
per la soscavació, interpretació dels resultats i proposta qualitativa d’actuació en cas que sigui
necessària.
Es tracta d’un pont de 73,00 m de longitud total, amb quatre vànols, els dos centrals de 27,20
m coincideixen amb la riera de Les Arenes i els exteriors de 14,20 m sobre les dues calçades
de l’Avinguda del Vallès. Les piles 1 i 3 estan alineades amb l’endegament de la riera de Les
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Arenes i la pila 2 coincideix amb el punt mig de la canalització. Els estreps i piles estan formats
per un mur continu de 15,00 m de longitud, coincidint amb l’amplada total del pont i els
fonaments són tipus calaixos indis dels quals inicialment es desconeix la geometria.
Visualment es constata l’evident descens de la llera de la riera:

Soscavació marge dret, pila 1, vista des de aigües avall

Soscavació marge dret, pila 1, vista cap a aigües avall

A la pila 1, situada a la part externa d’un revolt en la canalització existent, es mesura una erosió
localitzada de 2,6 m a comptar des de la part superior del calaix superior de la fonamentació. A
la pila 2 es mesura una erosió molt més menor, de 0,70 m.
A la vista de les erosions localitzades observades, i per tal de conèixer la importància relativa
de les mateixes, al mes de març de 2020 s’inicia la contractació d’assaigs geotècnics per
determinar la profunditat dels fonaments del pont. La contractació i l’execució dels treballs han
quedat afectats per la situació de pandèmia viscuda al llarg de l’any, i finalment, s’han pogut
obtenir resultats definitius al mes de novembre de 2020.
Els resultats d’aquestes inspeccions del novembre de 2020, observen una profunditat de
fonament de la pila 1 de tan sols 6,00 metres, inferior a l’esperable en aquest tipus de
ponts i en una riera tant agressiva com la riera de les Arenes.
Aquestes patologia, sobretot a la pila 1, tenint en compte la baixada del nivell de la riera
observat i la profunditat del fonament resultat de les inspeccions geotècniques
realitzades, es consideren de grau 4, és a dir, actuacions d’emergència que no poden
esperar a la redacció d’un projecte constructiu. A la resta del pont les patologies
detectades es consideren danys d’urgència greu de grau 3.
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En quant a raons estructurals, aquest tipus de fonaments estan dissenyats per tal de tenir una
part important de la seva profunditat amb terres per tal de garantir l’empenta passiva de les
mateixes i per tant es considera que hi ha massa part de la pila massa al descobert.
En el cas d’una possible fallida del fonament, tenint en compte que es tracta d’un tauler
prefabricat isostàtic, provocaria l’enfonsament d’almenys dos vànols de l’estructura.
En quant a raons hidràuliques, la riera de Les Arenes es considera una riera seca de caràcter
torrencial, amb un cabal considerable en episodis de pluja (Q500=508 m3/s), que es caracteritza
per tenir una gran capacitat erosiva. Un episodi de temporal suficientment important podria
arribar a deixar encara més part de la fonamentació de la pila al descobert, ja que en aquests
tipus d’esdeveniments en avinguda, l’acció combinada de l’erosió local i l’erosió general, podria
provocar magnituds molts elevades de l’erosió total.
Per tal d’acotar l’abast de l’actuació, cal la redacció d’un càlcul hidràulic que tingui en compte la
geomorfologia i la erosionabilitat de caràcter general de la llera i
deguda

la possible erosió local

a les piles del pont situades al pont mig de la llera i en ambdós marges de la

canalització i que suposen un obstacle pel funcionament hidràulic del flux de l’aigua en el
primer cas, i un punt clar d’impacte continu de l’empenta de l’aigua per la situació de la pila 1.
A partir d’aquí es podrà determinar les proteccions més adients per protegir els fonaments front
al fenomen de la soscavació i així assegurar l’estabilitat del pont. En una primera fase aquestes
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proteccions es dissenyaran d’escollera col·locades com a mantell continu en tota l’amplada i
longitud del vànol 1 amb pedres de pes 1200-2000 kg, gruix total pròxim als 2,00 m incloent
rastrell aiguës avall.
Les tasques necessàries serien:

•
•
•

Neteja d’aterraments, runes, terra vegetal i restes de vegetació.
Excavació i regularització del terreny.
Col·locació de mantell d’escollera amb geotèxtil.

Per tant, segons tot l’exposat es creu imprescindible actuar amb caràcter d’emergència per
col·locar les proteccions necessàries al vànol 1 de caràcter local, i la redacció d’un projecte
constructiu i asbuilt per definir més acuradament les proteccions necessàries per protegir tot
l’àmbit del pont front a la erosió generalitzada de la llera.
L’objectiu del present informe és explicitar la necessitat de l’actuació d’emergència
esmentada anteriorment i valorar-la en aproximadament 260.000 EUR IVA inclòs. En
aquest import estimem incloses les despeses d’enginyeria associades a la redacció del
projecte d’obra executada i direcció de les obres.
Les actuacions mínimes necessàries per resoldre la seguretat de l’estructura ja estan en
execució.
Un cop s’executi aquesta primera fase d’actuacions amb caràcter d’emergència, probablement
caldrà actuar a la resta de la llera al voltant dels fonaments, per tal de prevenir futures erosions
que puguin amenaçar l’estructura. Aquestes actuacions ja es poden fer per procediments de
contractació ordinaris. Aquestes actuacions a executar en segona fase i que no tenen caràcter
d’emergència podrien estar valorats en 200.000 euros addicionals i que caldrà estudiar.
El que es comunica als efectes escaients.
[...]

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, considera doncs que els
danys detectats en el pont ocasionats per l’erosió dels pilars comporta un perill greu
que precisa d’una reparació immediata per a garantir la seguretat de la xarxa viària i
dels seus usuaris. Així mateix, totes les actuacions contemplades van exclusivament
adreçades a eliminar els perills i solventar l’emergència que s’ha produït.
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La valoració econòmica dels danys es podrà saber una vegada s’hagin dut a terme les
actuacions, però inicialment es preveu una despesa aproximada de 260.000 EUR, IVA
inclòs, sense que aquesta despesa sigui definitiva
La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència

Fonaments de dret

•

Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, en el qual es regula la tramitació d’emergència.

•

Article 34.1.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.

•

Article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en
relació amb el règim excepcions per a la contractació d’obres, serveis,
adquisicions o subministraments d’emergència.

•

La competència per aprovar aquesta resolució correspon al president delegat
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb el que preveu
l’apartat 1 del 4.2.1a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de
desembre (BOPB 19 de desembre de 2019).

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per
pal·liar els danys ocasionats al Pont de Sant Llorenç a la carretera 1415a PK
17+711, sobre la riera de Les Arenes a Terrassa , d’acord amb l’informe tècnic emès
en data 11 de desembre de 2020 pel cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
reproduït en la part expositiva d’aquesta resolució.
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Segon. Donar compte del present decret al Ple Corporatiu, en la primera sessió que
celebri.
Tercer. Publicar la present resolució en el Perfil del Contractant.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2019/0018793
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
D0503SE01 Obres obert
decret. Contractacio. Declaració d¿emergència per poder fer front a les
actuacions necessàries per pal·liar els danys ocasionats al Pont de Sant
Llorenç a la carretera 1415a PK 17+711, sobre la riera de Les Arenes a
Terrassa
Declaració d'emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per
pal·liar els danys ocasionats al Pont de Sant Llorenç a la carretera 1415a PK
17+711, sobre la riera de Les Arenes a Terrassa

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària
Of. Tèc. de Planif.i Actuació Infraestr.
Intervenció General
SSC/sc/uec/lr; 37247

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Acte
Responsable directiu Servei CPISR-1 C Vicente Izquierdo Camon Proposa
Promotor
Diputat/ada delegat/ada
Josep Tarin Canales (SIG)
Proposa

Data acte
15/12/2020, 08:32

President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (SIG)

Resol

15/12/2020, 17:09

Secretària General

16/12/2020, 08:08
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Petra Mahillo Garcia (SIG)
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