IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Informe: Informe jurídic secretaria millora i reasfaltat carrers
Fornells de la Selva (versión 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: PYN47-UZAIY-YY4J5
Data d'emissió: 13 de Setembre de 2021 a les 13:12:01
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretari de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/09/2021 14:33
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Exp. Núm. 2021/7/3072

Contractació de les obres per la millora i reasfaltat de diversos carrers del
municipi de Fornells de la Selva, mitjançant procediment obert simplificat, amb
varis criteris d’adjudicació.
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 89420 PYN47-UZAIY-YY4J5 2AA9004755ABB2EB433E0651EA736CD3DD507E3C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://aytos.girones.cat:9443

Informe jurídic i de secretaria
Documentació expedient preparatori:
1.
2.
3.
4.

Decret d’inici aprovat i publicat al Perfil de contractant el dia 23 de juliol de 2021.
Informe proposta de la contractació emès per la Gerència.
Plec de clàusules administratives particulars.

Projectes executius

Qualificació de l’expedient preparatori:
L’expedient preparatori conté la documentació necessària per a poder declarar l’obertura del
procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu l’art. 117 LCSP, si bé caldrà que informi el
plec de clàusules administratives particulars la intervenció.
Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats de l’administració que es pretén satisfer
amb aquest procediment de contractació estan degudament exposades en el decret d’inici de
l’expedient, que consta en l’expedient administratiu, i a on es constata que la relació de la
necessitat de contractar amb el seu objecte és directe, clara i proporcional.
Tipus de contracte: Contracte d'obra, estan comprès l'objecte de la contractació en els supòsits
definits en l'Art.13 de la LCSP.
Tramitació: Atesa la documentació que consta en l’expedient preparatori, procedeix la tramitació
ordinària, d’acord amb el que preveu l’art.116 de la LCSP.
Procediment d’adjudicació: D’acord amb el que preveu l’article art. 159 de la LCSP, correspon
la tramitació d’aquesta licitació, mitjançant procediment obert simplificat.
Òrgan de contractació: D’acord amb la Disposició addicional 2a1 de la LCSP corresponen al
President del Consell Comarcal les competències com a òrgan de contractació dels contractes
l’import del quals no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, o de 6 milions d’euros.
Valor estimat del contracte:

V.E.C.
Núm. Lot
LOT 1
LOT 2

Objecte
Millora de l’accessibilitat, mobilitat i infraestructures urbanes del carrer
Isaac Albéniz
Reasfaltat i diferents actuacions al carrer Indústria, Crta. De Palau i
rotonda Pompeu Fabra.

TOTAL V.E.C

PREU CONTRACTE
93.187,26 €
204.899,25 €

298.086,51 €
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Continguts dels plecs: El plec de clàusules administratives i tècniques particulars que s'informa
inclou, d'acord amb l'establert als articles 122.2 i 124 de la LCSP, el contingut detallat que
proposen els articles 67 i 68 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques. Cal fer les següents mencions especials d’acord amb l’article 116
LCSP:.
- Criteris de solvència: els criteris de solvència tècnica o professional i els criteris de solvència
econòmica i financera estan degudament especificats en els plecs de clàusules administratives
particulars i els seus llindars respecten els mínims establerts a l’article 11 RGLCAP, modificat pel
RD 773/2015, de 28 d’agost.
- Criteris d’adjudicació: els criteris d’adjudicació que consten en els plecs estableixen una
pluralitat de criteris en base a la millor relació qualitat preu i els criteris d’adjudicació en base a la
qualitat es vinculen a l’objecte del contracte seguint les orientacions establertes a l’article 145
LCSP.
- Condicions especials d’execució: en els plecs hi consta descrita i especificada condicions
especials d’execució, tal i com preceptivament obliga l’article 202 LCSP i queda degudament
regulat com a infracció greu el seu no compliment per part de l’empresa adjudicatària, tal i com
demana l’apartat tercer del mateix article.
Així doncs, el plec de clàusules administratives i tècniques particulars conté les declaracions
jurídiques, econòmiques i administratives, en especial, els pactes i condicions definidors dels
drets i de les obligacions de les parts contractants i la resta de punts requerits a la LCSP i el
RGLCAP i les característiques tècniques de la prestació del contracte i en defineix les seves
qualitats.

Conclusions: Aquest informe té caràcter previ i preceptiu per disposar-ho l'article 179.2 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, l’article 122.7 LCSP respecte del contingut concret del plec de
clàusules administratives particulars així com l'apartat vuitè de la Disposició addicional tercera de
la LCSP, respecte de l’aprovació de l’expedient.
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments jurídics, s’informa favorablement el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars i l’expedient de contractació en el seu conjunt,
d’acord amb les previsions establertes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, i es proposa a l’òrgan de contractació la seva aprovació.
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