Àrea de Presidència
Secretaria General
Direcció de Serveis de Secretaries Delegades

Informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria

Objecte: Desistir i aprovar de nou l'expedient de contractació i plecs 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 PatrimoniArquitectònic
Procediment d'adjudicació: Obert simplificat
Número d'expedient: 2021/0011132
Data proposta: 18/10/2021
Tipus de contracte: Serveis
Fase: Aprovació
Lots contracte: 3

La proposta de data 18 d'octubre de 2021, formulada per la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i
Patrimoni Arquitectònic contempla desistir de la contractació aprovada per Decret del President delegat de l'Àrea
d'Infraestructures i Espais Naturals, de data 13 de juliol de 2021 (D7859/2020), de conformitat amb el que es disposa a l'article
152.4 en relació a l'article 146.4, ambdós de la LCSP, així com aprovar novament l'expedient de contractació, amb el nou Plec
de Clàusules Administratives Particulars.

L'òrgan de contractació és el competent per a aprovar l'expedient proposat.

L'expedient s'adequa a l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en contenir la
documentació requerida i constar la justificació corresponent.

El plec de clàusules administratives particulars s'adequa a l'article 122 LCSP en contenir les clàusules requerides i adaptar-se als
models guia PCAP aprovats mitjançant Decret 7771/2018, de 25 de juliol.

Resultat
En conseqüència, s'informa favorablement el desistiment i l'expedient, amb el plec de clàusules administratives particulars
que incorpora la proposta de referència, als efectes d'allò que estableix la disposició addicional 3a, apartat 8è, LCSP

Francesc Bartoll Huerta
Secretaria delegada
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2021/0011132
Informe
Informe preceptiu i no vinculant de la secretaria delegada. Expedient
2021/0011132 (2) Desistiment i aprovació nou expedient

Signatures
Signatari
Francesc Bartoll Huerta (SIG)

Acte
Signa

Data acte
19/10/2021 10:00
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