Número de Decret
3492

Data de signatura:
31/03/2022

Ajuntament de Mataró

DECRET
Assumpte: Iniciar la contractació i aprovar el plec de clàusules administratives
particulars que regirà la contractació del servei de participació per a l´elaboració del
projecte pilot del pla d´acció local de l´ Agenda Urbana Mataró 2030
Òrgan: Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència
Expedient: 2022/000017104

Relació de fets

Per Decret num. 2186/2022, de 28 de febrer, es va aprovar iniciar la contractació del
servei per l´elaboració del projecte pilot del pla d´acció local de l’ Agenda Urbana
Mataró 2030 de l’Agenda Urbana Espanyola, quedant el Lot 1, participació, desert.
Mitjançant informe de data 25 de març, el cap del Servei d´Estratègia i Governança
sol·licita la tramitació de la contractació del servei de participació per l´elaboració
del projecte pilot del pla d´acció local de l’ Agenda Urbana Mataró 2030 de
l’Agenda Urbana Espanyola per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte 30.000 IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga ni de modificacions, el valor estimat del contracte és de
30.000,00 euros.
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 a l’existència de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
l’aplicació pressupostària 120101/920930/22699 del pressupost municipal
aprovat per a l’exercici 2022.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats de serveis d’acord amb el que disposa
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP).
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la
contractació, d’acord amb el previst l’ article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

-1-

CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa

IV7CELCMAA7LR6G76AY56Z776I

Data i hora

31/03/2022 11:33:08

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)

Signat per

ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern I Transparència)

URL de verificació

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CELCMAA7LR6G76AY56Z776I

Pàgina

1/3

3. De conformitat amb el que disposa l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, la forma de contractació serà el procediment obert simplificat abreujat.
4. La contractació es tramitarà per urgència d´acord amb el que estableix l´article 50
del Reial-Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre . Atès que el contracte es finança amb
fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i vistos els terminis
en que s´han d´executar les actuacions, suposa una situació d´urgència que impedeix
la tramitació ordinària del procediment d´aquesta licitació i, per tant, es procedeix a
aplicar la tramitació urgent de l´expedient prevista a l´article 119 LCSP.
5.El decret d’Alcaldia núm. 2200/2022, de 28 de febrer, de delegació de
competències,
RESOLC:
PRIMER. Declarar desert el Lot 1, participació, del servei per l´elaboració del projecte
pilot del pla d´acció local de l’Agenda Urbana Mataró 2030 de l’ Agenda Urbana
Espanyola.
SEGON. Declarar la tramitació per urgència de l´expedient de contractació del servei
de participació per l´elaboració del projecte pilot del pla d´acció local de l’ Agenda Urbana
Mataró 2030 de l’Agenda Urbana Espanyola.
TERCER. Iniciar la contractació del servei de participació per l´elaboració del
projecte pilot del pla d´acció local de l’ Agenda Urbana Mataró 2030 de l´Agenda
Urbana Espanyola amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte
de 30.000,00 IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable i tenint en compte la no possibilitat
de pròrroga, ni modificacions, el valor estimat del contracte és de 30.000 euros.
QUART. Aprovar el plec de condicions econòmica-administratives particulars que
regiran la contractació del servei al que fa esment el punt anterior, mitjançant tramitació
urgent i procediment obert simplificat abreujat.
CINQUÈ. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta
proposta, obrint als efectes un termini de 8 dies naturals, comptats a partir de l’endemà
de la data de publicació de l’anunci en el perfil de contractant, per a la presentació de
proposicions.
SISÈ. Autoritzar la despesa de fins a 36.300 €, IVA inclòs a càrrec de l’aplicació
pressupostària 120101/920930/22699 del pressupost municipal (document A núm.
25566)
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