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La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, d’acrònim LCSP, i
concretament el seu article 116.1, que prescriu que “la signatura de contractes per part
de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient
corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei”;
La referida competència sobre l’inici de l’expedient, atribuïda en primer terme a l’òrgan
de contractació, és susceptible de delegació, tot això de conformitat amb el règim
general que la regula (Llei 40/2015, de 1.10, de règim jurídic del Sector Públic, article
9, i, pel que fa a les competències de la Presidència de la Diputació, Llei 7/1985, de
2.4, reguladora de les bases del règim local, article 34.2 i 35.3, i Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD
2568/1986, de 28.11, articles 63 a 66).
La referida competència sobre l’inici de l’expedient de contractació, atribuïda a la
Presidència de la Diputació per la disposició addicional segona, punt 1 de la LCSP, ha
estat delegada en el sotasignant, d’acord amb l’apartat setè I.1.a.1) del decret de la
Presidència núm. 8924/19, de data 23 de juliol de 2019, relatiu al nomenament i
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des
adjunts/es d’àrea i de matèria, publicada al BOPB de 25 de juliol de 2019, modificat
parcialment pel decret núm. 8985, de data 26 de juliol de 2019 (publicats al BOPB de
dates 25 i 30 de juliol de 2019, respectivament).
La Memòria justifica les necessitats de la Gerència que promou la contractació;
En virtut de tot això,
Dono conformitat a la Memòria de necessitats elaborada i disposo l’inici de l’expedient
de contractació.
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