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DECRET
ÒRGAN: Servei de Compres i Contractacions
EXPEDIENT: 2020/000049957
ASSUMPTE: Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte executiu d´ampliació i
interconnexió de la xarxa de carrils bici de Mataró

Relació de fets
1. Per informe de la cap del Servei de Mobilitat es sol·licita la tramitació de la contractació de les obres
del projecte executiu d´ampliació i interconnexió de la xarxa de carrils bici per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 820.800,66 euros, IVA no inclòs, per la durada del
contracte.
Atès que no es contempla la possibilitat de pròrroga però si es preveuen modificacions, el valor estimat
del contracte és de 984.960,79 euros.
2. Consta a l’expedient:
• Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics
particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
• Informe de l’interventor de Fons respecte de l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
despeses derivades de la present contractació a la partida 710400/13411Z/60900 del pressupost
municipal.

Fonaments de dret
Atès el que disposen els arts. 13, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de delegació de
competències,

RESOLC:
PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte executiu d´ampliació i interconnexió
de la xarxa de carrils bici de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
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fins a 820.800,66 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte.

Atès que no es contempla la possibilitat de pròrroga però si es preveuen modificacions, el valor estimat
del contracte és de 984.960,79 euros.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de
l’obra expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint
als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci en el perfil del contractant, per a la presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 993.168,79 €( document comptable A núm. 117820 )
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