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1.- Núria Caellas Puig (SIG) (Secretària accidental), 01/03/2022 15:13

INFORME JURIDIC PRECEPTIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Expedient 2022-05-S (X2022001083), instruït per a la contractació del servei de
manteniment integral, segur i ambientalment eficient, de l’edifici i les instal·lacions del
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Aquest informe s’emet en virtut d’allò que disposa la Disposició addicional tercera,
apartat 8, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, la LCSP).
L’esmentat expedient conté la documentació següent:
1.
2.
3.
4.

Informe de motivació de la necessitat del contracte.
Plec de clàusules administratives particulars.
Plec de prescripcions tècniques.
Estudi de costos del servei.

Un cop examinat el contingut de l’expedient de contractació indicat més amunt i atenent
a allò que disposa l’article 116 i l’article 122.7 de la LCSP
INFORMO:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

1. Que l’expedient de contractació esmentat s’ha elaborat seguint les previsions de la
LCSP.
2. Que hi consta el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir l’esmentat contracte.
3. Que el contingut del Plec de clàusules administratives particulars s’ajusta a les
exigències de la LCSP i del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
4. Que en l’expedient es justifica l’elecció del procediment, els criteris de solvència
tècnica o professional i econòmica i financera i els criteris d’adjudicació, el valor
estimat, les necessitats a les que es pretén donar satisfacció mitjançant aquest
contracte i la decisió de no dividir en lots el contracte.
5. Que de conformitat amb el que preveu la disposició addicional quinzena de la LCSP,
la presentació proposicions s’ha de fer a través de la plataforma de contractació
electrònica VORTAL.
6. Que consta a l’expedient un estudi de costos del servei.
7. Que l’expedient s’ha sotmès a la fiscalització prèvia de la Intervenció.

