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Ajuntament de Mataró

DECRET D’ALCALDIA
Expedient: 2022/000029923
Relació de fets
1.

Per informe de la tècnica de planififació estratègica es sol·licita la
contractació del subministrament d’una façana media interactiva per l’Espai
Mataró, finançat per la Unió Europea a càrrec dels Fons NextGenerationEU,
dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 269.000€, IVA no inclòs,
per la durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable i tenint en compte la
no possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions previstes, el valor
estimat del contracte és de 322.800 euros.

2. Consta a l’expedient:
 Informe de Secretaria General respecte de l’adequació dels plecs
econòmics administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació
vigent sobre contractació del sector públic.


Informe de la Intervenció de Fons respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida corresponent del pressupost municipal aprovat
per a l’exercici 2022 i se’n preveu la seva existència en els que s’aprovin
per als exercicis 2024, 2025 i 2026.

3. La propera reunió de la Junta de Govern Local està prevista pel 25 de juliol
de 2022, però resulta necessari que el present contracte estigui formalitzat
el més aviat possible, per tal d’assegurar l’execució del contracte dins dels
terminis establerts, per la qual cosa resulta convenient avocar la
competència per iniciar la contractació, que normalment correspon per
delegació a la Junta de Govern, per tal d’agilitzar els tràmits.

Fonaments de Dret
1. Atès el que disposen els arts. 18, 16, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès
públic de la contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
3. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, la forma de contractació serà el procediment obert subjecte a
regulació harmonizada.
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4. La contractació es tramitarà per urgència d’acord amb el que estableix
l’article 50 del Reial-Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre. Atès que el
contracte es finança amb fons procedents del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, i vistos els terminis en que s’han d’executar les
actuacions, suposa una situació d’urgència que impedeix la tramitació
ordinària del procediment d’aquesta licitació i, per tant, es procedeix a aplicar
la tramitació urgent de l’expedient prevista a l’article 119 LCSP.
5. De l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya es desprèn que els
òrgans administratius delegants poden avocar el coneixement d’un assumpte
si circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho
fan convenient.
En ús de les facultats que m’atorga la Disposició Addicional segona, apartat
1, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic,
RESOLC:
PRIMER. Avocar la competència d’aquest expedient com a òrgan de
contractació, per tal d’agilitzar els tràmits i vetllat per l’execució del contracte
dins del terminis previstos.
SEGON. Declarar la tramitació per urgència de l’expedient de contractació del
subministrament d’una façana media interactiva per l’Espai Mataró, finançat
per la Unió Europea a càrrec dels Fons NextGenerationEU, dins del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
TERCER. Iniciar la contractació del subministrament d’una façana media
interactiva per l’Espai Mataró, finançat per la Unió Europea a càrrec dels Fons
NextGenerationEU, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
269.000€, IVA no inclòs, per la durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable i tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions previstes, el valor estimat
del contracte és de 322.800 euros.
QUART. Aprovar el plec de condicions econòmica-administratives i
prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació del servei al
que fa esment el punt anterior, mitjançant tramitació d’urgència i procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada.
CINQUÈ. 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’enviament de l’anuncia de licitació al DOUE, per a la
presentació de proposicions.
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SISÈ. Autoritzar la despesa de fins a 325.490,00€ IVA inclòs, a càrrec de les
corresponents partides del pressupost municipal, d’acord amb el detall
següent:



A núm. 64056 per import de 285.560,00€ (120200/92511A/62300)
A_FUT núm. 47425 per import de 39.930,00€ (710202/920710/21200)
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