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DECRET
Assumpte: Expedient de contractació del subministrament de jardineres i bancs a la Riera i a la Plaça
Santa Anna
Òrgan: Administració, Mobilitat i Bon Govern
Expedient: 2019/00013677

Relació de fets

1.Per Decret núm. 8023-2020, de 1 de desembre, es va aprovar iniciar la licitació del subministrament i
plantació de jardineres, i subministrament de bancs a La Riera i a la Pl. Santa Anna, dividit en tres lots.

Lot 1: Jardineres
Lot 2: Bancs i jardineres
Lot 3: Terra vegetal i plantació de les jardineres
Finalitzat el termini de presentació d´ofertes van quedar deserts els Lots 1 i 2.
2. Per informe del cap del Servei d’Espais Públics es sol·licita tornar a licitar els Lots 1 i 2, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 78.223,70 euros, IVA no inclòs, per la durada del
contracte.
Atès que es contempla la possibilitat de modificacions, el valor estimat del contracte és de 93.868,44 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics
particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre
contractació del sector públic.
 Informe de l’interventor de Fons respecte de l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
despeses derivades de la present contractació a les partides corresponents del pressupost municipal.

Fonaments de dret
Atès el que disposen els arts. 16, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de delegació de
competències,
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PRIMER. Declarar deserts els Lots 1 i 2 de la licitació del subministrament i plantació de jardineres, i
subministrament de bancs a La Riera i a la Pl. Santa Anna.
SEGON. Iniciar l’expedient de contractació del subministrament dels Lots 1 i 2 del subministrament de
jardineres i bancs a la Riera i a la Pl. Santa Anna per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 78.223,70 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte.
Atès que es contempla la possibilitat de modificacions, el valor estimat del contracte és de 93.868,44 euros.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del
subministrament expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert
simplificat.
QUART. 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 del contractant, per a la presentació de proposicions.
CINQUÈ. Autoritzar la despesa de fins a 94.650,68 €, aprovant el següent document comptable:
-

A núm. 26592, per import de 94.650,68 €

SISÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar el següent document comptable invers per quedar deserta
l’anterior licitació
-

A/ núm. 26582 per un import de 103.483,68 €.
A/ núm. 26354, per import de 34.500,00€

2

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa

IV7HYCPYFH42J6J44P7NMQDR6E

Data i hora

23/03/2021 14:39:18

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)

Signat per

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)

URL de verificació

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HYCPYFH42J6J44P7NMQDR6E

Pàgina

2/2

