Decret d’alcaldia
Aprovació de l’expedient de contractació de les obres de manteniment i
reparació de voreres del municipi de Matadepera.
ANTECEDENTS
1.- Per Decret d’alcaldia núm. 465, de data 14.04.2021, s’ha incoat l’expedient
administratiu per a la contractació de les prestacions de referència i s’han demanat els
informes preceptius, així com la redacció del plec de clàusules administratives
particulars i la resta de la documentació complementària que escaigui.
2.- S’han elaborat el plec de prescripcions tècniques, així com la memòria del
contracte dels que en resulten clarament les necessitats que es pretenen cobrir amb el
contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i el contingut del mateix.
3.- S’ha elaborat el plec de clàusules administratives particulars.
4.- S’ha emès informe jurídic núm. 153/2021 de data 16.04.2021, sobre el procediment
legal a seguir i sobre la legalitat aplicable.
5.- Consta acreditada a l’expedient l’existència de consignació pressupostària suficient
per atendre les despeses derivades del contracte.
6.- Vist l´informe de fiscalització emès per la Interventora Municipal en data
19/04/2021.
FONAMENTS DE DRET
1.- La legislació aplicable és la següent:








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 214/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret 817/2009, 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les bases del Règim Local en tot
allò en que no hagi estat modificada la llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen aquest contracte
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Qualsevol altre disposició que reguli la contractació tant en l’àmbit estatal com
de la Comunitat Autònoma de Catalunya i que resultin aplicables a la mateixa.

2.- El present contracte li és aplicable el règim jurídic dels contractes administratius de
serveis previst a la LCSP.
3.- Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert
simplificat regulat a l’article 159 de la LCSP, amb tramitació ordinària.
4.- D’acord amb la Disposició addicional segona, punt 1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, correspon a l’alcalde de l’Ajuntament la
competència com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, 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 quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat , referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada
Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient administratiu ordinari núm. X2021003558, incoat per a la
contractació de les obres de manteniment i reparació de voreres del municipi de
Matadepera, pel procediment obert simplificat amb tramitació ordinària.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte de les obres de manteniment i reparació de
voreres del municipi de Matadepera.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment obert simplificat, amb adjudicació a
l’oferta que es basi amb una millor relació qualitat preu, mitjançant un únic criteri
d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de les obres de manteniment i
reparació de voreres del municipi de Matadepera, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, que es consideren part
integrant del contracte, mitjançant anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Matadepera, que es troba a la pàgina web de l’Ajuntament de Matadepera, seu
electrònica:https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit
=5&keyword=matadepera&reqCode=viewDetail&idCap=2105890
Quart.- Autoritzar la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de 121.000 €
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Any
2021
2022
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Partida pressupostària 13.1532.21000
Reparació, manteniment i conservació vies públiques
25.208,33 €
60.500,00 €

2023

35.291,67 €

Amb la condició suspensiva que per a la citada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els pressupostos corresponents d’acord amb el que estableix
l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret 2/2004, de 5 de març.
Cinquè.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut de
l’annex III de la LCSP.
Sisè.- Publicar en el perfil del contractant la documentació rellevant que integra
l’expedient de contractació, en particular la memòria, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
L’alcalde
Nil López Crespo
Document signat a la data de l’encapçalament.
[firma]
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