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Decret numero
2021DECR000741 21/07/2021

DECRET

PROCEDIMENT
TITOL EXPEDIENT CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES
Núm. Exp.: X2021001573
TITOL
PROPOSTA:
CONTRACTE
ADMINISTRATIU
D’OBRES
DE
REURBANITZACIÓ D’UN TRAM DE LA RONDA MORETA ENTRE EL C
BARCELONA – C MAIXERÍ I LA PLAÇA DE LA CREU I ACTUACIONS DE
MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT I REG.
MOTIVACIÓ
1. L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
disposa que la celebració de contractes per part de les administracions publiques requerirà
la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte, en el sentit que sigui necessari pel compliment i
realització de les seves finalitats institucionals,
2. Segons l’informe tècnic justificatiu de la necessitat de la contractació emès per el tècnic
municipal, de data 16 de juliol de 2021:
URL del document: https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
Codi segur de validació: 79f6d245-1182-488f-af51-ad64fd0d6e12
3. En data 20 de juliol de 2021, la tècnica de gestió administrativa n’ha efectuat la revisió
sent favorable a l’aprovació:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

URL del document: https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
Codi segur de validació: 399a47bf-4439-41b8-9a6b-d9f6a9956e2e
4. D’acord amb la D.A 2a de la LCSP, li correspon a l’Alcalde les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments quan el
seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de 6.000.000.-€, inclosos els de caràcter plurianual quan la duració no sigui
superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superin ni el percentatge indicat, referent als recursos ordinaris per el
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Aquesta competència però, segons el cartipàs municipal vigent, va ser delegada a la Junta
de Govern Local.
5. Vist la diligència emesa pel tècnic d’administració general de l’àrea d’urbanisme en la
qual sol·licita la màxima celeritat per l’aprovació d’aquest expedient, deixant constància del
risc en la xarxa de clavegueram; es fa necessària l’advocació de la competència delegada a
la Junta de Govern Local:
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PROPOSTA DISPOSICIÓ
PRIMER.- ADVOCAR la competència delegada a la Junta de Govern Local d’acord
amb la necessitat exposada en la diligència emesa.
SEGON.- APROVAR la necessitat pública de contractació de la reurbanització d’un
tram de la Ronda Moreta entre el c/ Barcelona, c/ maixeri i la Plaça de la Creu amb
actuacions de millora de la xarxa de sanejament i reg.
TERCER.- INICIAR l’expedient de contractació relatiu al contracte administratiu
d’obres de reurbanització d’un tram de la Ronda Moreta entre el c/Barcelona –
c/Maixerí i la Plaça de la Creu amb actuacions de millora de la xarxa de sanejament i
reg.: tot incorporant a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
hauran de regir el contracte, així com la reserva de crèdit. Finalment, caldrà incorporarhi l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa,
conforme el disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP
QUART.- PUBLICAR aquest acord al perfil del contractant de conformitat amb el que
disposa l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CINQUÈ.- S’informa que el present és un acte de tràmit que no admet recurs en via
administrativa. No obstant això les resolucions i actes de tràmit que decideixin directa
o indirectament sobre el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment, produeixin indefensió o perjudicis irreparables a drets i interessos
legítims, podran ser objecte de la interposició del recurs potestatiu de reposició o en el
seu cas alçada, que s’hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o
anul·labilitat previst en els arts. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Elena Fíguls Riu, secretaria acctal. de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Alcalde,
Ivan Sànchez Rodríguez, dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga,
datat i signat electrònicament.

