Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals
Servei Jurídico-Administratiu

ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA
REDACCIÓ DE PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ DEL BARRI DE SANT ROC I
DE LA URBANITZACIÓ LA SERVERA (2 LOTS).

Promotor
Núm. d’expedient
Codi CPV
Núms. d’expedient/s
relacionat/s

Servei d’Urbanisme
2019/0005387
71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i
planificació
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
2019/0008115
Redacció Proj.Reparcel.Barri Sant Roc – St.Vicenç
Horts
Ajuntament de Corbera de Llobregat
2019/0008116
Redacció Proj.Reparcel. Urb. La Servera – Corbera
Llobregat

Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
La Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i
Activitats (GSHUA) i a través del Catàleg de Serveis 2019 ofereix als ens locals un
programa complet de cooperació en matèria d’urbanisme, habitatge i activitats. Dins de
l’àmbit de l’urbanisme ofereix, entre d’altres, un recurs específic orientat a definir
estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits.
En aquest context, diversos ens locals han sol.licitat a la GSHUA suport tècnic per a la
redacció de projectes de reparcel·lació en urbanitzacions amb dèficits per a la seva
tramitació i inscripció al Regostre de la Propietat, amb l’objectiu d’avançar en el
desenvolupament urbanístic dels àmbits.
En conseqüència, l’objecte d’aquesta actuació és la contractació del servei consistent
en la redacció del Projecte de reparcel·lació del Barri de Sant Roc als municipis de
Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, i la redacció del Projecte de
reparcel·lació de la urbanització de La Servera al municipi de Corbera de Llobregat, en
dos lots.
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Cada lot correspon a la redacció d’un Projecte de reparcel·lació per a una urbanització
concreta, i incorporarà tots els treballs d’elaboració i tramitació d’aquest instrument
urbanístic, d’acord amb les especificats ressenyades en el Plec de Prescripcions
Tècniques (en endavant PPT).
Ateses les característiques dels treballs a contractar, es considera adient la divisió de
l’expedient en diversos lots, corresponent als treballs a desenvolupar en els diferents
ens locals referenciats:
LOT 1 : Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló
Projecte de reparcel·lació econòmica del Barri de Sant Roc.
LOT 2 : Ajuntament del Corbera de Llobregat
Projecte de reparcel·lació de la Urbanització La Servera.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme al President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, d’acord amb
l’apartat setè de la part resolutiva, punt setè, II. 1. a) 1 del decret número 8924/19, de
data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament
i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des
adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de
data 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment per decrets de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data
30 de juliol, i núm. 9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 18 de setembre.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO:
•
•

que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu al servei consistent en la redacció de
projectes de reparcel·lació del barri de Sant Roc i de la urbanització La Servera (2
lots).
que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2019/0005387
Acta
Acta d'inici redacció projectes de reparcel·lació barri St Roc i la urb. La
Servera (2 lots)

Signatures
Signatari
Pere Pons Vendrell (SIG)

Acte
Signa

Data acte
14/10/2019 18:05

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
4b633a806225cc0b466e

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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