Decret d’alcaldia.Decret d’inici de l’expedient de contractació de les obres de manteniment i
reparació de voreres del municipi de Matadepera.
I.- D’acord amb el que disposen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic consta a l’expedient memòria emesa pel
tècnic municipal adscrit a l’àrea d’obres i serveis i la tècnica de contractació de
l’Ajuntament de Matadepera on consta la justificació de les necessitats que es
pretenen cobrir amb aquest contracte així com la idoneïtat del seu objecte per assolirles.
II.- L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres de manteniment i reparació
de les voreres de diversos carrers del municipi de Matadepera.
III.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte d’obres.
IV.- Vist l’article 116.1 de la LCSP que estableix que la celebració dels contractes
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte d’acord amb l’article 28 de la LCSP i
s’haurà de publicar en el perfil del contractant.
V.- El pressupost del contracte i l’objecte del mateix justifiquen la modalitat de
contractació pel procediment obert simplificat previst i regulat per l’article 159 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, en el que tot el que hi
estigui interessat podrà presentar proposició i es farà per un únic d’adjudicació, el
major percentatge de baixa lineal als preus unitaris del contracte, atès que es
considera que les prestacions que constitueixen l’objecte d’aquest contracte estan
suficientment definides en els plecs de prescripcions tècniques que el regeixen.
VI.- D’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, correspon als alcaldes de les entitats locals
les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, serveis
I subministraments quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de
caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
RESOLC:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del contracte d’obra de manteniment i
reparació de voreres del municipi de Matadepera, pel procediment obert simplificat a la
proposta econòmica més avantatjosa, mitjançant un únic criteri d’adjudicació, el major
percentatge d baixa lineal als preus unitaris del contracte.
Segon.- Incorporar a l’expedient la documentació següent:
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El document comptable de retenció de crèdit (RC)
El plec de prescripcions tècniques particulars
El plec de clàusules administratives particulars
Informe jurídic preceptiu de secretaria
Fiscalització de la intervenció

Tercer.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Donar trasllat d’aquest decret a les àrees d’obres i d’hisenda pel seu
coneixement i efectes
Nil López Crespo
Alcalde
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