Servei Jurídico Administratiu

DECRET
Aprovació de l’expedient de contractació i Plec de clàusules administratives
particulars de les obres del Projecte de “Renovació de capes de rodament a les
vies adscrites als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca,
Martorell i Manresa (6 lots) Any 2021” (Exp. 2021/2216)

Fets
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat (en endavant GSIVM), té programada l’execució de les obres del
Projecte de “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) Any
2021”, amb un pressupost de quatre milions cent trenta-dos mil cent quinze euros amb
vint-i-cinc cèntims (4.132.115,25 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import
867.744,20 €, resulta tenir un pressupost total de quatre milions nou-cents noranta-nou
mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims (4999859,45 €), IVA
inclòs, d’acord amb els sis lots que es relacionen tot seguit:
Lot 1: Granollers
Pressupost de licitació de 703.285,33 €, IVA exclòs, més 147.689,92 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 850.975,25 €, IVA inclòs.
Lot 2: Vic
Pressupost de licitació de 650.789,69 €, IVA exclòs, més 136.665,83 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 787.455,52 €, IVA inclòs.
Lot 3: Berga
Pressupost de licitació de 711.983,39 €, IVA exclòs, més 149.516,51 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 861.499,90 €, IVA inclòs.
Lot 4: Vilafranca
Pressupost de licitació de 650.082,18 €, IVA exclòs, més 136.517,26 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 786.599,44 €, IVA inclòs.
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Lot 5: Martorell
Pressupost de licitació de 590.075,85 €, IVA exclòs, més 123.915,93 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 713.991,78 €, IVA inclòs.
Lot 6: Manresa
Pressupost de licitació de 825.898,81 €, IVA exclòs, més 173.438,75 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 999.337,56 €, IVA inclòs.

2. L’esmentat projecte va ser aprovat inicialment i definitivament per acord de la Junta
de Govern d’aquesta Diputació, de data 11 de març de 2021 (AJG 66/21), sense
tràmit d’informació pública en tractar-se d’un projecte de conservació.
3. La contractació d’aquestes obres, per raó de la quantia i les característiques de les
mateixes, es tramita de forma ordinària i no està subjecte a regulació harmonitzada,
es durà a terme mitjançant procediment obert i l’adjudicació mitjançant l’aplicació
d’un sol criteri de valoració.
4. La finalitat del projecte és la reposició del paviment en les carreteres on es troba
totalment desgastat, amenaçant la desintegració del ferm, causat pel pas del temps,
els factors climatològics adversos i l’efecte desgastador del rodament del trànsit.
Segons el nivell de trànsit s’ha optat, bé per un tractament superficial o bé per una
capa de rodament d’aglomerat.
5. El termini d’execució del contracte és de tres (3) mesos per a cada lot.
6. Cal aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars redactat pel Servei
Jurídico-Administratiu que ha de regir la contractació.
7. La direcció d’aquestes obres serà assumida pels Srs. Jordi Brocal Hernández i Jordi
Vilaseca i Ferrarons, enginyers tècnics d’obres públiques de l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures, en els lots dels seus àmbits.
8. La despesa derivada d’aquesta contractació amb un import total de quatre milions
nou-cents noranta-nou mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc
cèntims (4.999.859,45 €), IVA inclòs, que desglossada per lots, s’imputarà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària de l’exercici següent:
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Lot 1: Granollers
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
850.975,25 €

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Lot 2: Vic
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
787.455,52 €

Lot 3: Berga
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
861.499,90 €

Lot 4: Vilafranca
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
786.599,44 €

Lot 5: Martorell
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
713.991,78 €

Lot 6: Manresa
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
999.337,56 €

Fonaments de dret
1.

El Projecte conté l’Estudi de Seguretat i Salut, tal com preveu l’article 4 del RD
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1627/1997, de 24 d’octubre, modificat per Reial decret 337/2010, de 19 de març,
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
2.

Aquest projecte no ha estat subjecte a tràmit d’informació pública, per tractar-se
d’una obra de conservació, segons disposa l’art. 37, apartats 1 i 6, del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, del 13 de
juny.

3.

La contractació d’aquestes obres es tramitarà en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) ), i precisarà de l’informe previ
preceptiu i no vinculant de la secretaria, conforme amb la disposició addicional
tercera, apartat vuitè, LCSP.

4.

És procedent l’aprovació del corresponent Plec de Clàusules Administratives
Particulars redactat pel Servei Jurídico-Administratiu, aplicable a aquest contracte,
d'acord amb el que disposa l'article 116 del LCSP.

5.

L’adopció d’aquesta resolució és competència del President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l'apartat 4.2.1 a.1) 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, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 de
desembre de 2019).

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

RESOLUCIÓ

Primer. APROVAR l’expedient de contractació d’obres del Projecte de “Renovació de
capes de rodament a les vies adscrites als sectors de conservació de Granollers, Vic,
Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) Any 2021”, amb un pressupost de quatre
milions cent trenta-dos mil cent quinze euros amb vint-i-cinc cèntims (4.132.115,25 €),
IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import 867.744,20 €, resulta tenir un
pressupost total de quatre milions nou-cents noranta-nou mil vuit-cents cinquanta-nou
euros amb quaranta-cinc cèntims (4.999.859,45 €), IVA inclòs, d’acord amb els sis lots
que es relacionen tot seguit:
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Lot 1: Granollers
Pressupost de licitació de 703.285,33 €, IVA exclòs, més 147.689,92 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 850.975,25 €, IVA inclòs.
Lot 2: Vic
Pressupost de licitació de 650.789,69 €, IVA exclòs, més 136.665,83 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 787.455,52 €, IVA inclòs.
Lot 3: Berga
Pressupost de licitació de 711.983,39 €, IVA exclòs, més 149.516,51 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 861.499,90 €, IVA inclòs.
Lot 4: Vilafranca
Pressupost de licitació de 650.082,18 €, IVA exclòs, més 136.517,26 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 786.599,44 €, IVA inclòs.
Lot 5: Martorell
Pressupost de licitació de 590.075,85 €, IVA exclòs, més 123.915,93 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 713.991,78 €, IVA inclòs.
Lot 6: Manresa
Pressupost de licitació de 825.898,81 €, IVA exclòs, més 173.438,75 €, en concepte de
21% d’IVA, fent un total de 999.337,56 €, IVA inclòs.
Segon. AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació amb un import total
de quatre milions nou-cents noranta-nou mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb
quaranta-cinc cèntims (4.999.859,45 €), IVA inclòs, que desglossada per lots,
s’imputarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’exercici següent:
Lot 1: Granollers
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
850.975,25 €

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100
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Lot 2: Vic
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
787.455,52 €

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Orgànic

Programa

Econòmic

50100

45300

61100

Lot 3: Berga
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
861.499,90 €

Lot 4: Vilafranca
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
786.599,44 €

Lot 5: Martorell
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
713.991,78 €

Lot 6: Manresa
Exercici
2021

Import
(IVA inclòs)
999.337,56 €

Tercer. ESTABLIR el termini d'execució del contracte en tres (3) mesos per a cada lot.
Quart. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la
contractació.
Cinquè. DISPOSAR la tramitació ordinària de l’expedient, no subjecte a regulació
harmonitzada, amb procediment obert i l’aplicació d’un únic criteri de valoració.
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Sisè. FACULTAR la Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat per tal que efectuï
els tràmits adients en relació amb l'habilitació del llibre d'incidències corresponent a
l'execució de les obres del present expedient.
Setè. NOMENAR directors d’aquestes obres els Srs. Jordi Brocal Hernández i Jordi
Vilaseca i Ferrarons, enginyers tècnics d’obres públiques de l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures, en els lots dels seus àmbits.
Vuitè. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al perfil del contractant.
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Metadades específiques del document
2021/0002216

Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
D0503SE01 Obres obert
Decret aprov.expt. contractació obres Proj. Renov. capes rodament a les vies
adscrites als SC de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6
lots) Any 2021
Procediment obert, un sol criteri adjudicació, aprovació contractació obres
Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots)
Any 2021 (2021/2216, Exp. 1478)

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

2102000146 - 4.999.859,45€ IVA inclòs
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ser. Jurídico-Administratiu
Of. Tèc. de Gestió d'Infraestructures
Intervenció General
SSC/SC/uac/ao/sc
AJG 64/2021

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Acte
Responsable directiu Servei CPISR-1 C Vicente Izquierdo Camon Proposa
Promotor
Informat de
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana
conformitat (f.l.p.)
Diputat/ada delegat/ada
Josep Tarin Canales (SIG)
Proposa

Data acte
22/03/2021, 20:12

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

Resol

25/03/2021, 23:18

Secretària General

26/03/2021, 07:50
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Petra Mahillo Garcia (SIG)

Registre de Decrets: Decret Núm. 2727 de data 25/03/2021

23/03/2021, 19:40
24/03/2021, 11:41

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1c36f2c1516e4ad09fa Adreça de validació:

Pàgina 8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

