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Núm. Expedient 2021 / 287
Títol: Aprovar Inici expedient contractació del servei de manteniment de la ruta del Ferro i el
Carbó, Tren Petit i Riells Viabrea
UACG: Àrea de Administració General
Data: 13/01/2022
ELL/ac

DECRET

El Consorci de Les Vies Verdes de Girona és una entitat pública adscrita a la Diputació
de Girona, essent el seu objecte la gestió de les 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.
Els contractes vigents del servei de manteniment de les rutes del Tren Petit, Ruta del
Ferro i del Carbó i la Ruta del Camí Ral de Campdevànol finalitzaven a finals del 2021,
i en data 17 de maig de 2021 es va incoar expedient de contractació pel procediment
obert del manteniment de les citades rutes, licitació que va quedar deserta i per decret
de presidència de data 30 de desembre de 2021 es resoldre incoar de nou expedient
per licitar la contractació d’aquestes feines de manteniment. També s’inclou el
manteniment de la via verda de Breda i Riells i Viabrea. En total es tracten de 3 rutes
diferents que es liciten en lots.
Lot - Ruta
LOT 1 - Ruta del tren petit
LOT 2 - Ruta del Ferro i el Carbó i camí ramader Campdevànol
LOT 3 - Riells - Breda

Amb l’objectiu de promoure la inserció sociolaboral de determinats col·lectius amb risc
d’exclusió social, concretament de les persones amb discapacitat, es reserva la
contractació de tots els lots a entitats que tinguin la condició de Centres Especials de
Treball d’iniciativa social, d’acord amb la Disposició Addicional Quarta en relació a la
Disposició Final Catorzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, i d’acord amb els requisits establerts al RD Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, que aprova el text refós de la Llei general de dret de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió, així com les seves normatives reglamentàries de
desplegament.
D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,
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RESOLC
Primer. Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de diferents rutes
que gestiona el Consorci de les Vies Verdes de Girona, reservat a Centres Especials
de Treball d’iniciativa social, les quals són:
Lot - Ruta
LOT 1 - Ruta del tren petit
LOT 2 - Ruta del Ferro i el Carbó i camí ramader Campdevànol
LOT 3 - Riells - Breda

Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
hauran de regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització
prèvia d’Intervenció, justificant adequadament l’elecció del procediment i els criteris
que es tindran en consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà
incorporar-hi l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la
despesa, conforme el disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP.
Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant del Consorci de les Vies
Verdes de Girona.
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