Àrea de Presidència
Secretaria General
Direcció de Serveis de Secretaries Delegades

Informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria

Objecte: Servei de Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres
titularitat de la Diputació de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de
Granollers, Vi
Promotor: Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Procediment d'adjudicació: Obert
Número d'expedient: 2020/0007684
Data proposta: 09/03/2021
Tipus de contracte: Serveis
Fase: Aprovació
Lots contracte: 6

Sobre la proposta d'aprovació de la rectificació d'una errada material a la memòria de contractació, al Document tècnic d'Actuació i al
Plec de Clàusules Administratives Particulars del "servei de Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de
TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de carreteres
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa", signada en data 9 de març de
2021, promoguda per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat (expedient número 2020/0007684).

Resultat
Es proposa l'aprovació de la rectificació de la memòria de contractació, del Document tècnic d'Actuació i del plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), aprovats mitjançant acord núm. 19 de la Junta de Govern de data 28 de gener de 2021, als efectes
de rectificar ofici l'errada material detectada a la memòria de contractació en el seu punt 4.1.2, al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Document Tècnic d'Actuació (DTA), motiu pel qual s'emet nou informe preceptiu favorable en els mateixos termes en els
què inicialment es va informar el dia 22 de gener de 2021 i als efectes d'allò que estableix la disposició addicional 3a., apartat
8è, de la LCSP.

Francesc Bartoll Huerta
Secretaria delegada
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