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DECRET
Assumpte: Inici contractació subministrament aglomerat asfàltic en calent i en fred (2 lots)
Òrgan: Compres i Contractacions
Expedient: 2019/000023950

Relació de fets
1. Per informe de la cap de Secció d’Oficis i Serveis, sol·licita la contractació del subministrament
d’aglomerat asfàltic en calent i en fred (2 lots), amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 19.834,71 euros, IVA no inclòs, per als dos anys de durada inicial del contracte,
distribuït en:
Lot 1 (asfalt en calent): 13.223,14€.
Lot 2 (asfalt en fred): 6.611,57€
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i de
modificacions, el valor estimat del contracte és de 43.636,36 euros.
2. Consta a l’expedient:
• Informe del secretari general, respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics
particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
• Informe de l’interventor de Fons, respecte de la previsió d’existència de crèdit adequat i suficient per fer
front a les despeses derivades de la present contractació a les corresponents partides del pressupost
municipal que s’aprovin per a l’exercici 2020, 2021 i 2022.
Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats de subministrament d’acord amb el que disposa l’article 16
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la contractació,
d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP.
3. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de la LCSP, la forma de contractació serà el
procediment obert simplificat, atès que el valor estimat del contracte és inferior a 100.000 euros, IVA no
inclòs, i els criteris de valoració són automàtics.
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En ús de les facultats que m’atorga el Decret 4949/2019 de 18 de juny, de delegació de competències,
RESOLC:
PRIMER. Iniciar la contractació del subministrament d’aglomerat asfàltic en calent i en fred (2 lots), amb
un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 19.834,71 euros, IVA no inclòs, per
als dos anys de durada inicial del contracte, distribuït en:
Lot 1 (asfalt en calent): 13.223,14€.
Lot 2 (asfalt en fred): 6.611,57€
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i de
modificacions, el valor estimat del contracte és de 43.636,36 euros.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que regiran la
contractació del subministrament al que fa esment el punt anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert simplificat.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint
als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci en el perfil de contractant, per a la presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 24.000,00€ a càrrec de la partida 710101/153010/21000
pressupost municipal A_FUT núm. 130985).

del

CINQUÈ. D’acord amb el previst al segon punt de la Disposició addicional tercera de la LCSP i a l’article
117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present contracte a l’existència de crèdit adequat i
suficient en les corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2020,
2021 i 2022, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.
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