EXP. 2019/1142
Informe Tècnic
Assumpte:
Contracte menor per a l’arranjament de camins del prevenció d'incendis forestals
(PPI), 2019.
Antecedents:


El 14/1/2019 es rep ofici de la Diputació de Barcelona on es posa de
manifest que per a manteniment de les infraestructures de prevenció
d’incendis s’ha establert un nou marc de col·laboració, que es canalitzarà
mitjançant el catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals 2019 amb
dos nous recursos:
 Recurs econòmic: en forma de fons de prestació destinat a la
“Conservació de
la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals”.
 Recurs material: Direcció facultativa d'obres a la infraestructura
estratègica de
prevenció d'incendis forestals.

a) Tots els municipis que disposin de PPI redactat per la Diputació de
Barcelona
rebran ajut econòmic per a actuacions de conservació de la infraestructura
estratègica de prevenció d’incendis forestals.
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Això suposo uns canvis importants en la execució del PPI, ja que:

b) Els destinataris del fons de prestació seran els ajuntaments, enlloc de les
ADF’s, i l’ajut econòmic es concedirà d’ofici (no caldrà presentar sol·licitud
prèvia). Un cop notificat l’ajut, sí que serà necessària l’acceptació expressa
per
part de l’ajuntament mitjançant el portal municipal de tràmits (PMT).
c) La contractació de les actuacions passarà a ser a càrrec de l’ajuntament i
l’import de les actuacions seguiran essent cofinançats entre la Diputació de
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Barcelona i l’ajuntament, en funció del nombre d’habitants del municipi. En
el nostre cas, el 85% a càrrec de la Diputació i el 15% restant a càrrec de
l’Ajuntament.
d) Per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ofereix el suport a
través
d’un recurs material, per a la direcció facultativa de les obres necessàries
per
executar les actuacions acordades. Aquest recurs s’haurà de sol·licitar
expressament i com a requisit serà necessari haver acceptat l’ajut econòmic
del
Fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de
prevenció
d'incendis forestals”.
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Amb la Oficina tècnica de prevenció d’incendis forestals de la Diputació,
l’ADF Serra de Marina, i l’ajuntament d’Argentona, i en funció del que marca
el PPI i de l’estat actual de degradació de les camins i pistes, s’acorda pel
2019, el manteniment i arranjament dels camins següents:
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- Cost Total del manteniment de camins objecte de l’ajut: 13.781 € (IVA
inclòs)
- Import que la Diputació de Barcelona atorga: 11.713,85 € (85% del cost
total)
- Import que l’ajuntament haurà d’aportar: 2.067,15 € (el 15% restant)
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En data 28/2/2019 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova
un ajut a l’Ajuntament d’Argentona de 11.713,85 € per al manteniment dels
camins abans esmentats, el cost del qual és de 13.781 € (IVA inclòs).



En data 8/4/2019 es fa decret d’alcaldia (nº 2019/1142) pel qual s’accepta
l’ajut concedit i també la sol·licitud d’ajut material per a la Direcció
facultativa d'obres de manteniment dels camins objecte de l’ajut.



En data 3/4/2019 es fa RC de 2.067,15 € (nº oper. 220190003301) per al 15%
de l’aportació que ha de finançar l’ajuntament a l’Arranjament, i el 19/6/19
s’aprova modificació de crèdit de 11.713,85 € (nº oper. 220190010865) per
incorpora al pressupost municipal la part finançada (ajut) per la Diputació
(85% restant).



En data 25/9/2019 es resol atorgar l’ajut material per a la Direcció
facultativa d'obres de manteniment dels camins objecte de l’ajut. Al punt
Tercer de la resolució s’especifica que:
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 Les actuacions no han d'estar començades, ni s’iniciaran abans del
nomenament definitiu de l’equip tècnic de la direcció facultativa de
l'obra per part del promotor, en aquest cas l’ajuntament.
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 Les actuacions objecte de direcció d’obra facultativa han de ser
exclusivament les que són objecte del fons de prestació “Conservació
de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals
(PPI)”, codi 19056.

 L’ajuntament es responsabilitzarà de:
 La tramitació de les autoritzacions pertinents per a l’execució
de les actuacions previstes i les posarà a disposició, si escau,
de la direcció facultativa de l’obra.
 La contractació de l’empresa o empreses capacitades
tècnicament i econòmica per a l’execució de les actuacions,
d’acord amb la normativa vigent de contractació del sector
públic
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 La comprovació de la solvència tècnica de l’empresa o
empreses contractades i, si escau, en facilitarà la
documentació justificativa a la direcció facultativa.
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Conclusions:
El manteniment de camins previst i objecte de l’ajut, així com la direcció facultativa
que també s’ha resolt atorgar a l’Ajuntament, s’ha d’executar abans del
31/12/2019.
El cost de les actuacions (arranjament dels 6 camins descrits) ja estava calculat al
document del PPI 2016-2020.
La urgència en la contractació de les actuacions i l’import de les mateixes
(11.389,23 € + IVA) fa que aquest tècnic proposi un procediment de contracte
menor, amb un mínim de 3 ofertes, però a diferencia de que les empreses
competeixin amb oferta econòmica a la baixa, aquest tècnic proposa que l’import
sigui fix i que les empreses ofertin millores en l’arranjament d’altres camins no
objecte de l’ajut concedit.
L’estat actual dels camins objecte d’ajut és deficient i cal el seu arranjament sense
demora, però hi ha altres camins, sobretot arrel dels darrers aiguats, que també
urgeix arranjar, i pels quals no es té pressupost específic, i pensem que aquesta
formula ens permetrà poder arranjar algun camí més abans d’acabar l’any.
En concret es demana que les empreses que optin, ofertin l’arranjament de la
plataforma (no cal vegetació) de x metres lineals del camí-torrent de Can
Cabanyes, tram per sobre el camí de les aigües (codi 3-IV del PPI ) i/o x metres
lineals del camí que enllaça la Riera de Clarà amb el Mal Pas (codi 23-III del PPI ),
actualment força afectats pels aiguats.
Es proposa puntuar de la següent manera:
 Camí-torrent de Can Cabanyes, tram superior (codi 3-IV). Longitud: 1.550
mts. Puntuació:1 punt/100 mts (màxim 15,5 punts)
 camí que enllaça la Riera de Clarà amb el Mal Pas, (codi 23-III del PPI).
Longitud: 1.600 mts. Puntuació:1 punt/100 mts (màxim 16 punts).
Caldrà especificar el tram concret.
La metodologia per a l’arranjament de pistes és la descrita a la “Fitxa 2
Arranjament de pistes Forestals” inclòs al document del PPI, i la ubicació dels
diferents camins estan als plànols del mateix PPI.
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A l’Annex al present informe es fa una proposta de 5 empreses a convidar per tal
que presentin oferta.
El Tècnic de Medi Ambient
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Annex
Empresa

e-mail

adreça

CIF

Famada i Pla S.L.

famadaipla@famadaipla.cat

Crta. St. Pol s/n Km 26. 08396 St. Cebrià
de Vallalta

B60085842

Ruscalleda S.A.U.

ruscalleda@ruscalleda.biz

Av.Maresme 9- 08396 St. Cebrià de
Vallalta

A58084294

Transports Segu

segu@transegu.com

C. Ramon Ciurans 20. la Garriga, 08530

B60693371

netforsans@hotmail.es

TORRE OLAGUE, Sant Marti de Centelles B64985096
08592

Sl
Netejes Forestals
i Arranjaments
Sans sl
Rosell

info@excavacionsrossell.com c. Castell 66 17401 Arbúcies (Girona)
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excavacions

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

Signatura 1 de 1
Joan Pujol Collet

05/11/2019

Tècnic de Medi
ambient

B17431891

