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DISPOSICIONS GENERALS


Decrets de l'Alcaldia


Decret. En ús de les facultats conferides a 
aquesta Alcaldia per l'article 13.1 de la Carta Muni

cipal de Barcelona (Llei 22/1998), disposo: 
Aprovar l'adequació del Decret de l'Alcaldia de 22 

de juliol de 1996 pel qual s'aprova la realització 
d'auditories de qualitat dels projectes executius 
d'urbanització i d'edificació, tal com s'estableix en 
l'informe annex. 

Barcelona, 19 de juny de 2009. L'alcalde, Jordi 

Hereu i Boher. 
(Ref. 3057) 

Annex 

Decret. Per tal de millorar la qualitat de les actu
acions inversores en obres contemplades al Pro
grama d'Inversions Municipal vigent, cal introduir 

en el seu procés d'aprovació, establert al Decret 
d'Alcaldia de 10 de febrer de 1994, un sistema que 
la garanteixi. 

Amb aquesta finalitat es proposa dur a terme in

formes de supervisió de projectes executius. 
Aquests informes permetran conèixer abans de 
l'adjudicació dels contractes d'obra la seva factibili
tat, així com la necessitat de posteriors modificaci
ons i possibles desviacions en el seu cost, tot facili
tant a l'òrgan de contractació una informació més 
acurada. 

Per això, en ús de les facultats atribuïdes a l'Al-
caldia per l'article 13 de fa Carta Municipal de Bar
celona i per l'article 21 de la Llei reguladora de les 
bases de règim local, es proposa la refosa del De

cret d'Alcaldia de 22 de juliol de 1996 pel qual s'a-
prova la realització d'auditories de qualitat dels 

projectes executius d'urbanització i d'edificació, 
disposo: 

Aprovar la realització d'informes de supervisió de 
projectes executius, les quals es desenvoluparan 
d'acord amb els apartats següents: 

Primer 

1. És obligatori l'informe de supervisió de projec
tes per tots aquells contractes d'obres el pressupost 
dels quals sigui d'import igual o superior a 350.000 
euros. 

2. Aquest informe de supervisió de projectes es 

durà a terme prèviament a l'aprovació del projecte i 
del corresponent expedient de contractació, és a 

dir, abans de l'inici del procediment d'adjudicació. 

Segon 
Els costos d'aquests controls o auditories de qua

litat sempre estaran inclosos a les previsions del 
Programa d'Inversions Municipal i en les dotacions 

pressupostàries informades favorablement per la 
Comissió de Govern. 

Tercer 
1. El Sector o Districte gestor del projecte trami

tarà els corresponents expedients de contractació 
dels informes de supervisió de projectes autoritzant 
la despesa amb càrrec als respectius crèdits pres
supostaris d'inversió. 

2. La Direcció de Serveis d'Inversions farà el se
guiment i coordinació dels controls de qualitat que 

es realitzin. L'empresa adjudicatària lliurarà al Sec
tor o Districte, al mateix temps que a l'esmentada 
Direcció, dos exemplars de cada informe que emeti. 

Quart 
S'aplicaran als contractes de serveis que s'adju-

diquin per a la realització dels informes de supervi

sió dels projectes executius el corresponent plec de 
prescripcions tècniques, que facilitarà la Direcció de 
Serveis d'Inversions, seguint els criteris tècnics del 
Sector d'Urbanisme i Infraestructures. 

Cinquè 
L'informe definitiu emès per l'empresa adjudica

tària classificarà els projectes executius en un dels 
tres apartats següents 

a) Projecte executiu informat favorablement. En 
aquests supòsits, el Sector o Districte gestor inicia

rà el procediment d'adjudicació i podrà fer servir les 
baixes que es produeixin a l'adjudicació per atendre 

despeses d'altres projectes d'inversió. 
b) Projecte executiu a revisar parcialment. 

Aquesta qualificació permet obrir el procediment 
d'adjudicació, però l'equip redactor haurà d'esme-
nar les deficiències observades abans de l'acta del 
replantejament. Les baixes produïdes a l'adjudica-
ció quedaran captives al projecte per tal de fer front 

a les possibles modificacions contractuals, fins al 
moment en què l'empresa encarregada del segui
ment d'inversions indiqui que el projecte evoluciona 
d'acord amb l'adjudicació 

c) Projecte executiu subjecte a una revisió glo

bal. En aquest cas no es podrà iniciar el procedi
ment d'adjudicació i es procedirà a efectuar la revi

sió global requerida. 
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