ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
SENYALITZACIÓ DE PERILL D’INUNDACIONS PER EQUIPAR ELS PUNTS INUNDABLES,
TIPUS PONTS I PASSALLISSOS, DE LA COMARCA DE LA GARROTXA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
Antecedents
La Garrotxa té un gran nombre de rius, rieres i torrents, molts dels quals són travessats per
camins i carreteres, i que poden comportar un perill per la població quan, degut a l’augment dels
cabals, l’aigua discorre per sobre dels diversos guals i passallissos. És per això que es creu
necessària la instal·lació de senyals de perill per tal d’avisar a la població dels riscos que hi ha en
aquests punts.
Aquesta senyalització té una doble funció. En primer lloc és la de conscienciació a la població del
risc intrínsec de la infraestructura que estan travessant i, en segon lloc, donar avís de que, quan el
nivell creix, no és segur passar per aquests punts. La informació i l’avís a la població són
essencials per tal de reduir l’exposició a aquests fenòmens per part de la població.
L’objecte del contracte és, doncs, el subministrament i la instal·lació de senyalització de perill
d’inundacions per equipar els punts inundables, tipus ponts i passallissos, de la comarca de la
Garrotxa.
El contracte es divideix en dos lots, el pressupost base de licitació de cada un dels qual és:
Lot 1: Adquisició de la senyalització vertical
- Import (IVA inclòs): 54.313,03 €
- Import (sense IVA): 44.886,60 €
- Import IVA: 9.426,23 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
Lot 2: Instal·lació de la senyalització
- Import (IVA inclòs): 8.869,78 €
- Import (sense IVA): 7.330,40 €
- Import IVA: 1.539,38 € - Tipus d’IVA aplicable: 21%
El valor estimat del contracte és de 52.217,20 € , que inclou la durada principal del contracte, les
possibles pròrrogues i les modificacions previstes en el PCAP, sense iva. No es preveuen
revisions de preus.
Pel que fa a la durada, s’estableix en 1 mes a partir de la formalització del contracte per la lot 1 i 2
setmanes a comptar a partir del subministrament de la senyalització per a lot 2. No es preveuen
pròrrogues.
La interventora del Consell Comarcal de la Garrotxa ha informat que existeix consignació
pressupostària suficient a la partida “Actuacions emergències comarcals – passallissos: 2021 11
135 65001” per fer front a aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació del pressupost de l’exercici
2021.
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La secretaria del Consell Comarcal ha informat favorablement el Plec de clàusules administratives
i el procediment de contractació a través d’un contracte administratiu de serveis.
Fonaments de dret
Article 159 i 288 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Acord de delegació de competències del Ple al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019 i
decret de delegació de competències del President al Consell de Presidència de la mateixa data.
Per tot l’anterior, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 15 de
desembre de 2021, ha aprovat per unanimitat dels assistents, els següents
Acords
1. Aprovar l’expedient de contractació administrativa del contracte de subministrament i la
instal·lació de senyalització de perill d’inundacions per equipar els punts inundables, tipus
ponts i passallissos, de la comarca de la Garrotxa, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que regulen el procediment i el contracte.
3. Disposar simultàniament l’obertura del procediment de licitació mitjançant un procediment
obert simplificat abreujat, en què l'adjudicació recaurà en la proposta econòmicament més
avantatjosa després de valorar varis criteris d'adjudicació d'acord amb els procediments
definits en el Plec de clàusules administratives particulars.
4. Autoritzar la despesa en l’aprovació del corresponent expedient a l’aplicació pressupostària
“Actuacions emergències comarcals – passallissos: 2021 11 135 65001”.
Publicitat
1. Fer públic els presents acords i els Plecs a través del perfil del contractant del Consell
Comarcal de la Garrotxa, allotjat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/garrotxa/customProf

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica.
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