Servei Jurídico Administratiu

ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA
REDACCIÓ DEL PLA INICIAL DE MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
DE PALAFOLLS, SANT JOAN DESPÍ I ULLASTRELL (3 LOTS)

Promotor

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic.
Núm. d’expedient 2021/11132

Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 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 (en endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
En la línia de suport als municipis, el Catàleg de Serveis 2021 de la Diputació de
Barcelona preveu una línia d’assistència tècnica als municipis de la província de
Barcelona per a la redacció de diferents plans inicials de manteniment d’equipaments
municipals.
El Pla inicial de manteniment és un document que treballa a nivell de planificació del
manteniment i la gestió d’equipaments municipals.
L’objecte d’aquests treballs és la redacció del Pla inicial de manteniment d’equipaments
municipals de Palafolls, Sant Joan Despí i Ullastrell.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme al Diputat delegat de
Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, d’acord amb l’apartat 5.1.a)
de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del
decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14600, de 16 de desembre
de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la
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Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021 i per
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de
maig de 2021.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO:


que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu al servei per a la Redacció del Pla
inicial de manteniment d’equipaments municipals de Palafolls, Sant Joan Despí i
Ullastrell (3 lots).

•

que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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