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Núm. Expedient 2018 / 8541
Títol: Aprovar condicionament d'un tram carretera GIV5041 de Molins fins al Pont
de la Muga
UACG: Contractació / 008
Data: 14/02/2019
JB/es

DECRET

Expedient de contractació:

1. Informe proposta del cap del Servei de Xarxa Viària Local, en funcions parcials i diputat
de l’àrea de data 19 d’octubre de 2018 de justificació del contracte.
2. Decret d’inici aprovat el 22/02/19 que en la seva part dispositiva diu: “ {...} La carretera
GIV-5041, de Pont de Molins a les Escaules, és titularitat de la Diputació de Girona. Té
una longitud de 7.296 metres i una amplada d’uns 5 metres (exceptuant un tram ja
condicionat), amplada que resulta insuficient per a les necessitats actuals i futures dels
usuaris de la via. El tram condicionat és l’executat en les obres del "Condicionament
d’un tram de la carretera GI-V-5041, de Pont de Molins a les Escaules. Nou pont sobre
la Muga”, que es van dur a terme durant el 2011 i que va permetre solucionar el
problema dels talls de la carretera en períodes de fortes precipitacions. Es va dotar a
aquest tram de carretera de dos carrils de 3 metres d’amplada i vorals de mig metre.A
nivell de trànsit hem de distingir entre el tram que va des de l’inici de la carretera fins
el trencant amb la cruïlla de les Escaules (PK 4+190) i la resta, aquell primer té una
intensitat de trànsit superior. Fins el trencant de les Escaules la IMD és de 767
vehicles/dia (2017) amb 2,85 % de vehicles pesants. {...} i publicat al Perfil del
contractant el dia 23/07/19.
3. Projecte de l’obra de "Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5041, de Molins
fins al nou pont de la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433”.
4. Acord del Ple de la diputació, de data 17 de juliol de 2018 d'aprovació definitiva del
projecte.
5. Informe de supervisió del projecte, signat en data 10 de juliol de 2018 pel cap
d’Enginyeria i decret de data 11 de febrer de 2019 pel qual s’aprova l’esmentat
informe de supervisió.
6. Acta de replanteig previ i disponibilitat de terrenys de les obres signada pel cap del
Servei en funcions parcials de Xarxa Viària Local i el Cap de conservació del Servei de
Xarxa de data 24 d’octubre de 2018.
7. Documents comptables: A núm. 920189001034 d'import 978.607,04 € i RC núm.
920189000806 d'import 978.607,04 €, RC núm. 920190000514 d’import 97.860,70 E
i A núm. 920190000840 d’import 97.860,70€
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8. Decret d’inici d’expedient de contractació de l’obra “Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont d ela Muga, entre els PK 0+985 I 2+433”
aprovat en data 22 de gener de 2019 i justificant de la seva publicació al perfil de
contractant de la Diputació de Girona.
9. Plec de clàusules administratives particulars.
10. Informe jurídic i de Secretaria favorable en relació als plecs.

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,
RESOLC

Primer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte i que resten incorporades a l’expedient.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació d’obres de “Condicionament d’un tram de
la carretera GIV-5041 de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els PK 0+985 i
2+433”, integrat pels documents que consten relacionats en la part expositiva
d’aquesta resolució.
Tercer. Aprovar l’autorització de la despesa amb un crèdit de 978.607,04 €,
corresponent a l'aplicació pressupostària 310/4530/60900 (any 2019) i la despesa de
97.860,70€, corresponent a l’aplicació pressupostaria 310/4530/60900 ( 10% excés
d’amidaments).
Quart. Declarar obert el procediment d’adjudicació del contracte “Condicionament d’un
tram de la carretera GIV-5041 de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els PK
0+985 i 2+433”, com a contracte d’obres, estant comprès l’objecte de la contractació
en els supòsits definits en l’Art. 13 de la LCSP, tramitació que tindrà caràcter ordinari i
amb procediment obert simplificat, d’acord amb el que preveu l’art. 159 de la LCSP.
Cinquè. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de la Diputació de Girona,
d’acord amb l’article 117 de la LCSP.
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