DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Consta a l’expedient el plec de prescripcions tècniques de la contractació de les obres.
Consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de
les obres.
El 19 de juliol de 2021, el Secretari-Interventor de l’Ajuntament, va emetre informe jurídic
favorable al contingut del plec de clàusules administratives particulars i a l’expedient de
contractació.
El 19 de juliol de 2021, el Secretari-Interventor de l’Ajuntament, va emetre informe
d’intervenció favorable, informant que existeix crèdit suficient i adequat per dur a terme el
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i amb diversos criteris
d’adjudicació, de les obres de manteniment i conservació de lleres publiques en trams
urbans de Sant Esteve Sesrovires.

FONAMENTS DE DRET
Normativa aplicable:


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 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (LCSP, en endavant).
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El 16 de juliol de 2021, el tècnic d’activitats i instal·lacions de l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires, va emetre informe de necessitat de la contractació de les obres de manteniment
i conservació de lleres publiques en trams urbans de Sant Esteve Sesrovires.
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ANTECEDENTS

Número: 2021-0762 Data: 20/07/2021

Expedient 2808/2021 relatiu a la contractació de les obres de manteniment i conservació de
lleres publiques en trams urbans de Sant Esteve Sesrovires, mitjançant procediment obert,
no subjecte a regulació harmonitzada i amb diversos criteris d’adjudicació.








El contracte es qualifica com a contracte d’obres, d’acord amb la definició de l’article 13 de la
LCSP.

L’òrgan de contractació és l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires, de
conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP atès que el valor estimat del
contracte, és de vuitanta-nou mil sis-cents vint-i-un euros i setanta-u cèntim d’euro
(89.621,71€), IVA no inclòs, essent aquest inferior al 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, ni en qualsevol cas supera la quantia de sis milions d’euros, ni la durada del
contracte serà superior a quatre anys.
Per tot l'exposat,
RESOLC
Primer.- INICIAR la tramitació del corresponent expedient per a la contractació de les obres
de manteniment i conservació de lleres publiques en trams urbans de Sant Esteve
Sesrovires.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques per a dita contractació.
Tercer.- APROVAR la despesa per l’import màxim de 108.442,27 euros (I.V.A. inclòs),
El pressupost municipal per a l’exercici 2021 ha previst en els seus crèdits inicials les obres
de manteniment i conservació de lleres publiques en trams urbans de Sant Esteve
Sesrovires.
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Pel que fa al procediment d’adjudicació es procedirà d’acord allò que estableix l’article 156
de la LCSP.
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Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP, en endavant).
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector públic.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals.
Altres disposicions administratives aplicables.
En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.
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Per a la realització de l’actuació esmentada anteriorment, s’ha consignat al pressupost
municipal per a l’exercici 2021 l’aplicació pressupostària i crèdit següent:
Manteniment i conservació lleres públiques en trams urbans 2141 459 227993, amb un
crèdit de 108.442.28€
Aquest contracte és finançat per una subvenció procedent de l’Agència Catalana de l’Aigua
per import de 118.787,78 euros.

Sant Esteve Sesrovires, document signat electrònicament al marge

L’ALCALDE

EL SECRETARI
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Sisè.- DONAR COMPTE de l’expedient de contractació número 2808/2021 a la Junta de
Govern local.

DECRET

Cinquè.- PUBLICAR l’anunci de licitació al perfil del contractant per a que les empreses
interessades puguin presentar les seves proposicions en el termini mínim de 26 dies
naturals (26), a comptar des del següent a la data de publicació de l’anunci de licitació en el
perfil del
contractant de l’Ajuntament.
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Quart.- CONVOCAR la licitació per procediment obert.

