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ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS RELATIU
A LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I MANEIG DEL SISTEMA D’ADQUISICIÓ
D’IMATGES DE FAUNA SALVATGE AUTÒCTONA PROTEGIDA A DIFERENTS
ENTORNS NATURALS DEL PARC DEL GARRAF, PARC D’OLÈRDOLA, PARC
NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC I PARC NATURAL I
RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY.
(Expedient núm. 2019/6884)
Vista la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant
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 i que ha de ser publicada
en el perfil del contractant”.
Atès que 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 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, article 8.4, Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, 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, articles 34.2 i 35.3, i Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre,
articles 63 a 66).
Atès que 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 sotasignat en virtut del que disposa la Refosa 1/2020, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple (apartat 5.1.a), aprovada per Decret de la Presidència
núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per
Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021,
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de
juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021 i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al
BOPB de 2.11.2021.
Vista la Memòria justificativa de les necessitats del Promotor de 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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