DOCUMENTS
TIPUS: Decret – Llibre de decrets Ajuntament de Lleida
NOM: DEC-10326-2022 OBR_MENP_2022_0004-Decret aprovacio PCAP i PPT
UNITAT: Contractació Pública
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 2d838aca-066e-4151-9d8a-2e1464ab9cb4
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01251207_2022_000000000000000000000001181544
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
DECRETS: DEC-10326-2022 - 21/09/2022 12:54
SIGNATURES
Processos Automatitzats: 21/09/2022 10:39
Jordina Freixanet Pardo : 21/09/2022 12:54
Antoni Garcia Jimenez : 21/09/2022 14:13

Unitat administrativa: Servei de Contractació
Assumpte: Aprovació PCAP, MV i inici licitació
Referència expedient: OBR_MENP_2022_0004

DECRET D’ALCALDIA
Sra. JORDINA FREIXANET i PARDO, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Lleida
Antecedents de fet
En data 19 de juliol de 2022, des del Departament de Serveis Urbans, es va lliurar, al
Departament de Contractació, la documentació per a la contractació de les obres de la
Memòria Valorada de pavimentació de la vorera del carrer Sícoris (parells), mitjançant
contracte menor amb publicitat al Perfil del Contractant, per un import màxim de 27.824,58 €
+ 5.843,16 € d’IVA (Total: 33.667,74 €), següent:
➢ Plec de Prescripcions Administratives Particulars, de data 14 de juliol de 2022.
➢ Plec de Prescripcions Tècniques, de data 14 de juliol de 2022.
➢ Document comptable Autorització (A) de la despesa, emès en data 18 de juliol de 2022,
per un import de 33.667,74 € a càrrec de la partida 04.1532.21000 de l’exercici
pressupostari de l’any 2022.
➢ Informe previ justificatiu emès pel Cap dels Serveis Urbans, de data 14 de juliol de 2022
Vist l’informe previ emès pel Cap dels Serveis Urbans, de data 14 de juliol de 2022, en el
que proposa iniciar la licitació de les obres de la Memòria Valorada de pavimentació de la
vorera del carrer Sícoris (parells), mitjançant contracte menor amb publicitat al Perfil del
Contractant, per un import màxim de 27.824,58 € + 5.843,16 € d’IVA (Total: 33.667,74 €).
Vist el Plec de Prescripcions Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regeix el contracte de les obres de la Memòria Valorada de pavimentació de
la vorera del carrer Sícoris (parells), mitjançant contracte menor amb publicitat al Perfil del
Contractant, per un import màxim de 27.824,58 € + 5.843,16 € d’IVA (Total: 33.667,74 €).
Vist l’informe signat per la Responsable Administrativa de Contractació i l’Oficial Major signat
en data 30 d’agost de 2022, en el qual “S’INFORMA que l’expedient corresponent al contracte de
la Memòria Valorada de pavimentació de la vorera del carrer Sícoris (parells)
(exp.OBR_MENP_2022_0004) s’ha iniciat seguint els proc ediments establerts en l’article 118 de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i d’acord amb l’establert a les
“Instruccions de Contractació de l’Ajuntament de Lleida” signades pel Secretari General en data 28 de
març de 2018 i publicades al Portal Àgora de La Paeria, pel que fa a la tramitació dels contractes
menors.”

Vista l’Autorització (A) de la despesa, per un import de 33.667,74 € a càrrec de la partida
04.1532.21000 de l’exercici pressupostari de l’any 2022.
Fonaments de dret
Tota vegada que l’import d’aquest contracte és inferior a 40.000,00€, considerat per tant
com a contracte menor.
Considerant allò que estableix l’art. 13 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual 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.
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Considerant allò que estableix la resolució Primera apartat C.1) del Decret-Alcalde de data
28 de juny de 2019.
Fent ús de les delegacions segons s’estableix la resolució Primera. C) del Decret-Alcalde de
data 2 d’agost de 2019.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’informe previ justificatiu emès pel Cap dels Serveis Urbans, de data 14
de juliol de 2022, en el que proposa iniciar la licitació de les obres de la Memòria Valorada
de pavimentació de la vorera del carrer Sícoris (parells), mitjançant contracte menor amb
publicitat al Perfil del Contractant, per un import màxim de 27.824,58 € + 5.843,16 € d’IVA
(Total: 33.667,74 €).
SEGON.- Aprovar el Plec de Prescripcions Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regeix el contracte de les obres de la Memòria Valorada de
pavimentació de la vorera del carrer Sícoris (parells), mitjançant contracte menor amb
publicitat al Perfil del Contractant, per un import màxim de 27.824,58 € + 5.843,16 € d’IVA
(Total: 33.667,74 €).
TERCER.- Autoritzar (A) la despesa, per un import de per un import de 33.667,74 € a càrrec
de la partida 04.1532.21000 de l’exercici pressupostari de l’any 2022
QUART.- Iniciar procediment licitatori, mitjançant contracte menor amb publicació en el Perfil
del Contractant de l’Ajuntament de Lleida, d’acord amb allò que estableix l’art. 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 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.

Així ho mano i signo en la data de la signatura electrònica, del que la Secretaria General en
dona fe.
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