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DECRET
Mitjançant Decret 508/2016, de 16 de març, es van aprovar les instruccions
establertes per a la tramitació dels contractes menors d’obres.
L’apartat Primer.2 de la resolució oferia la possibilitat de presentació de les
ofertes tant de forma presencial com de forma telemàtica a través del perfil del
contractant per tal que després, i tal com recollia l’apartat 4, la comissió de
valoració procedís a la seva lectura en sessió pública.

No obstant l’anterior, en matèria de contractació pública aquest Ajuntament no
havia pogut dur a terme el compliment total de la norma per no disposar de les
eines necessàries en l’entorn de la plataforma de contractació pública i del perfil
del contractant de la Generalitat de Catalunya.
Superats els impediments tècnics, aquest Ajuntament ja compta amb l’aplicatiu
e-licita que permetrà, de moment per a la contractació menor i en un futur per
a tota la contractació, la presentació d’ofertes en matèria de contractació
pública amb observança tant dels principis del TRLCSP com dels requeriments
necessaris en matèria de seguretat i confidencialitat.

Montserrat Febrero i Piera
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Des de l’entrada en vigor el passat 2 d’octubre de 2016 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha implantat la tramitació
electrònica resultant d’obligat compliment per a tots aquells subjectes inclosos
dins l’àmbit d’aplicació de l’article 14.2 de la norma.

Per tot l’exposat, en aplicació de les competències conferides per l’article 21.1.a
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta
Alcaldia
RESOL
PRIMER. Modificar les instruccions establertes per Decret 508/2016, de 16 de
març, en relació a la tramitació dels expedients de contractes menors d’obres
de conformitat amb l’apartat següent.

TERCER. Ampliar l’aplicació de les instruccions dictades al Decret 508/2016,
amb les modificacions indicades als apartats anteriors, a tots aquells expedients
de contractació menor que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat consideri
convenient sotmetre a licitació.
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SEGON. Establir com a únic canal de presentació d’ofertes el telemàtic, fent
servir l’aplicació e-licita disponible al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat dins de cadascuna de les licitacions convocades, on també
es poden obtenir les instruccions per a fer-ho.
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QUART. Donar publicitat d’aquesta Resolució mitjançant la seva publicació al
perfil del contractant d’aquest Ajuntament.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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