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Número d’expedient: COBR2019000002
Número de registre: X2019002887
Departament: ASSESSORIA JURÍDICA
Assumpte: Aprovació de la resolució d'impuls per a la contractació de les obres d'asfaltat i adequació de
l'aparcament de Les Grasses-Salut a la carretera de Sanson, cantonada carrer Mataró de Sant Feliu de
Llobregat (COBR2019000002).

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 22 de maig de 2019, ha
acordat el següent:
“Atès que és d’interès dur a terme la necessitat detectada consistent en l’asfaltat i
adequació de l'aparcament de Les Grases-Salut a la carretera de Sanson, cantonada
carrer Mataró de Sant Feliu de Llobregat, es fa necessari iniciar els tràmits per la
contractació administrativa de la prestació de les obres abans esmentades, ja que són
un encàrrec derivat del Pla d’Actuació del Mandat (PAM), ja que aquestes obres
suposen una millora de l’espai urbà de la nostra ciutat, les quals incideixen
intrínsecament en una millora de la qualitat de vida dels habitants del municipi, i que el
seu inici es preveu al setembre de 2019.
Essent que l’Ajuntament de Sant Feliu té competència municipal per dur a terme
l’esmentada contractació i no és possible la seva execució amb mitjans propis per
motiu de la seva especificitat, cal procedir a la contractació amb tercers del contracte
esmentat d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de la despesa i
respecte als principis de llibertat, eficàcia, eficiència, transparència, publicitat, no
discriminació i igualtat de tracte, integritat, i de conformitat a la normativa de contractes
del sector públic vigent.
Atès que prenent en consideració que es preveu que aquestes obres s’iniciïn durant el
mes de setembre 2019 per tal de que l’aparcament estigui arranjat a finals d’any, i
d’aquesta forma oferir un millor servei a l’estacionament de vehicles provinents dels
barris més densos del municipi, i que es veuran afectats per l’inici de les obres del
Soterrament, és necessària la tramitació imminent d’aquest expedient per tal de
garantir el compliment del cronograma previst.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per tal de dur a terme l’objecte
del contracte consistent en les obres d'asfaltat i adequació de l'aparcament de Les
Grases-Salut a la carretera de Sanson, cantonada carrer Mataró de Sant Feliu de
Llobregat.
Tenint en compte l’establert en l’article 28 de la Llei de Contractes del Sector Públic
(LCSP) en relació a la necessitat, idoneïtat i eficiència en la contractació, cal iniciar
aquest procés de licitació en els termes establerts a aquesta documentació, així com
l’article 116 de la LCSP.
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Tenint en compte la planificació anual de contractació pel 2019, les necessitats
motivades anteriorment en relació a la necessitat municipal per dur a terme
l’esmentada contractació i tenint en compte que el 26 de maig de 2019 estan
convocades les eleccions municipals, i que de conformitat amb l’article 194 i 42.3 de
la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral General (LOREG), el mandat
dels membres dels Ajuntaments és de quatre anys comptats a partir de la data de la
seva elecció, i acaben en tot cas el dia anterior al de la celebració de les següents
eleccions. No obstant, de conformitat amb els articles 194 LOREG i 139 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que estableixen que un cop
finalitzat el seu mandat els membres de les corporacions cessants continuaran les
seves funcions només per a l'administració ordinària fins a la presa de possessió dels
seus successors, en cap cas podran adoptar acords per als quals legalment es
requereixi una majoria qualificada o aquells que no comportin l’administració ordinària
de la corporació. Sent que amb la finalitat que durant el període d’administració
ordinari es donin continuïtat als expedients de contractació iniciats abans de la
constitució de la nova corporació.
Atès que d’acord amb les característiques d’aquest contracte l’òrgan de contractació
és la Junta de Govern Local, i de conformitat amb la disposició addicional segona de la
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic LCSP, el decret
municipal de delegació de competències núm. 1910 de data 08/07/2015 i les bases
d’execució del pressupost municipal per aquest exercici, el Tinent d’alcalde Regidor
delegat de Contractació, Licitacions i Concursos Públics, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Incoar l’expedient de contractació de les obres d'asfaltat i adequació de
l'aparcament de Les Grases-Salut a la carretera de Sanson, cantonada carrer Mataró
de Sant Feliu de Llobregat i impulsar l’aprovació del mateix, de conformitat amb
l’article 116 i 28 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
SEGON.- Que pels serveis municipals corresponents es prepari la documentació
contractual següent, per a que es s’emeti informe jurídic i informe per part de la
Intervenció Municipal als efectes que es pugui aprovar l’expedient, el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i la despesa durant el
mes de juny de 2019.





Informe tècnic de necessitat.
Plecs de clàusules administratives particulars.
Plecs de prescripcions tècniques.
Documents comptables necessaris.

TERCER.- Establir que la tramitació de l’expedient serà la ordinària.
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QUART.- Notificar la present resolució a la Direcció de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat
i Activitat Econòmica, i publicar-la en el Perfil del Contractant.”

El secretari
[Firma01-01]
Agustin Recio Romero - DNI
07781746H (SIG)
22/05/2019 15:30:22
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