Expedient núm.: Gestiona 1979/2019

INFORME DE SECRETARIA

Gonzalo Llúzar López de Briñas, Secretari de l’Ajuntament de Sentmenat emet el
següent informe relatiu a la contractació per l’execució de les obres del Projecte
Executiu de Reurbanització de la Plaça Lluís Companys de Sentmenat.
Primer.- Qualificació i naturalesa jurídica del contracte. Es tracta d’un contracte de
naturalesa administrativa d’obres de conformitat amb l’establert a l’article 13 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, al qual li és d’aplicació la
següent normativa:
a) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ( LCSP ).
b) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
c) Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local; (LBRL)
d) 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.
e) Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (ROAS).
f) Altra reglamentació catalana sobre contractació.
g) Directives Europees dels procediments d’adjudicació dels contractes d’obres,
subministraments i serveis.
h) Supletòriament, les normes de dret privat.
Segon.- Procediment d’adjudicació. El procediment per l’adjudicació del contracte
serà l’obert simplificat. És possible l’adjudicació mitjançant aquest procediment d’acord
amb l’establert a l’article 159 de la LCSP, ja que el seu pressupost és inferior a
2.000.000 €.
Tercer.- Competència per contractar. De conformitat amb el que disposa la
Disposició Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic ( LCSP),
essent que el preu de contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, ni la seva duració és superior als quatre anys, l’òrgan competent per
contractar és l’alcalde.
Mitjançant Resolució d’Alcaldia 2019-0601, de data 28 de juny de 2019, l’alcalde va
delegar a la junta de govern local la competència relativa a “les contractacions i
concessions de tota classe i l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan la seva
contractació o concessió sigui competència de l’alcaldia”
Quart.- Expedient de contractació. En l’expedient de contractació han de figurar els
documents a que fa referència l’article 116 de la LCSP: justificació de la necessitat de
la contractació, plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques, justificació de l’elecció del procediment i criteris que es tindran en
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consideració per l’adjudicació del contracte, certificat d’existència de crèdit i
fiscalització prèvia de la intervenció.
Cinquè.- Plec de clàusules administratives. El plec de clàusules administratives
redactat específicament per aquest contracte, s’ajusta al que disposen els articles 122
de la LCSP i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Sisè.- Publicitat de la licitació.
La convocatòria de la licitació de conformitat amb el que disposen l’article 63 en relació
al 135 de la LCSP es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sentmenat.
Setè.- Adjudicació del contracte. El contracte serà adjudicat a l’empresari
justificadament triat per l’administració.
Sentmenat, a data de signatura electrònica.

El Secretari
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