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Núm. Expedient 2021 / 5316
Títol: Aprovar l’ encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC servei de redacció de
projecte executiu de la via verda del Rec del Molí de Pals.
UACG: Servei d'Enginyeria-Protecció Civil / 025
Data: 25/06/2021
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GRUPO TRAGSA
C/ ARAGÓ, 179,6A
8011 BARCELONA
El president d'aquesta Diputació, en data 22 de juny de 2021, ha signat el decret
següent:

Vist l’objectiu establert d’assistència tècnica als municipis gironins el Servei
d’Enginyeria de la Diputació de Girona i per tal d’assolir aquest objectiu, ha assumit el
compromís de preparar la xarxa de vies verdes per la qual cosa és necessari redactar
el projecte d’execució de la via verda del rec del molí de Pals amb la màxima celeritat.
Degut a que al Servei d’Enginyeria actualment no tenim personal suficient per donar
resposta a la redacció del projecte d’execució de la via verda del Rec del Molí de Pals,
necessitem contractar una empresa per tal que ens faci efectiva la redacció del
projecte esmentat, necessari per tal de donar continuïtat a la via verda dins el territori
que tenim encomanat.
L’empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP (en endavant TRAGSA) té la
consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic de l’administració general de
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Atès que la Diputació de Girona i el Consorci de les Vies Verdes ha avaluat la
possibilitat de promoure l’execució d’una via verda que connecti la resclosa de Canet
amb les basses d’en Coll seguint aproximadament el traçat del Rec del Molí de Pals,
comptant amb els ajuntaments beneficiaris i la col·laboració d’altres parts interessades
que suposarà una contribució significativa a la promoció de la mobilitat sostenible en
els municipis beneficiaris i, al mateix temps, l’enfortiment del seu desenvolupament
turístic d’una forma respectuosa amb el medi ambient.
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“El Servei d’Enginyeria de la Diputació de Girona té al seu càrrec assistir tècnicament
en el cas que ens ocupa, a l’entitat pública adscrita a la Diputació de Girona, atès que
aquesta te per objecte la gestió de diferents rutes que integren les vies verdes de
Girona, així com el manteniment i la millora de la infraestructura, la promoció del seu
ús i l’ampliació de la Xarxa, i entre altres funcions, el Servei d’Enginyeria és el
responsable de redactar i supervisar els projectes de millora sobre l’esmentada xarxa.
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l’Estat, de les comunitats autònomes, de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla, dels
cabildos i consells insulars, de les diputacions Forals del País Basc, de les diputacions
provincials i de les entitats del sector públic que depenen de qualsevol d’elles i que
tinguin la consideració de poder adjudicador, sempre que es doni satisfacció als
requisits que s’estableixen en l’article 32, d’acord amb el que disposa en el punt 2 de la
Disposició addicional 24a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), així com en l’article 2.1 del Reial decret 69/2019, de
15 de febrer, que desenvolupa el règim jurídic de l’empresa de Transformación
Agraria, SA, SME, MP (TRAGSA) i de la seva filial Tecnologías y Servicios Agrarios,
SA, SME, MP (TRAGSATEC).
El punt 3 de la Disposició addicional 24a de la LCSP exigeix que les diputacions
provincials participin en el capital social de TRAGSA mitjançant l’adquisició d’accions. I
que en el cas de la Diputació de Girona es compleix aquest requisit.
En l’expedient de referència i al pressupost d’aquest encàrrec no s’aplica l’IVA de
conformitat amb la Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei
37/1992, de l'IVA.
Els preus unitaris que s’apliquen en la formació del pressupost són els mateixos que
els que serveixen de base per fixar les Tarifes TRAGSA 2021 aprovades per la
Comissió de Tarifes TRAGSA i publicades mitjançant Resolució 7019, de 27 d’abril de
2021, del Ministeri d’Hisenda (BOE núm. 102 de 29 d’abril de 2021) i que són
d’aplicació des del mateix dia de la publicació d’aquesta Resolució.
D’acord amb els antecedents assenyalats, de conformitat amb allò que disposa la
disposició addicional 2a i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, i en ús de les atribucions que confereix la vigent Llei de règim local (art. 34 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local),

JORDI TURON (1 de 1)
Secretaria - Vicesecretari
Data signatura :25/06/2021 14:27:49
HASH:B2EA627FAD25F2408F0D3C5BE7B68393E2CDAFEA

Segon. Autoritzar i disposar de la despesa resultant per un import de 63.083,56 euros
amb càrrec a l’aplicació 222/9200/22706 del pressupost vigent i amb número
d’operació 920210006222.
Tercer. Disposar que el treball es dugui a terme per l'empresa TRAGSATEC, amb CIF
A79365821, com a mitja propi i servei tècnic de la Diputació de Girona de conformitat
amb el que disposa la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb la documentació
annexa a aquesta resolució.
Quart. El termini d’execució és de 10 mesos des de la formalització de l’encàrrec.
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Primer. Aprovar l’encàrrec de redacció de projecte executiu de la via verda del Rec del
Molí de Pals, amb un pressupost de 63.083,56 euros a favor de l’empresa
TRAGSATEC, amb CIF A79365821, com a mitjà propi i servei tècnic de la Diputació
de Girona.
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RESOLC
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Cinquè. Designar com a responsable de l’encàrrec al tècnic Martí Sels i Pagès
Sisè. L’abonament de l’import del servei s’efectuarà una vegada entregat el
corresponent projecte i les seves còpies i que aquests hagin estat validats pels Serveis
tècnics del Servei d’Enginyeria de la Diputació de Girona. TRAGSATEC presentarà la
factura corresponent per la seva totalitat a la finalització de l’encàrrec, encara que
també podrà presentar factures d’acord amb el punt 8 de l’annex I (1 cada mes, durant
10 mesos que dura el termini d’execució de l’encàrrec, en tot cas seran conformades
prèviament pel responsable de l’encàrrec.
Setè. Comunicar aquesta resolució a l’empresa TRAGSATEC i al responsable de
l’encàrrec.”
"Li ho notifico per al seu coneixement i efectes.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
President en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació."

