Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

INFORME JURÍDIC

Havent-se incoat expedient per a la contractació de l’obra “Projecte d’urbanització d’un
tram de l’avinguda Nord des del carrer de la Garga fins al carrer de la Vinya i del
carrer de la Vinya fins al carrer de la Costa” emeto el següent:
INFORME:
Primer.- La disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del sector públic (LCSP) assigna al secretari de l’Ajuntament la redacció
dels informes al dir que “Els informes que la Llei assigna als serveis jurídics
s’evacuaran pel secretari. Serà també preceptiu l’informe jurídic del secretari en
l’aprovació de l’expedient de contractació, modificació del contracte, revisió de preus,
prorrogues, manteniment de l’equilibri econòmic, interpretació i resolució dels
contractes. Correspon també al secretari la coordinació de les obligacions de publicitat
i informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Segon.- L’article 3.3b) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, atribueix a la secretaria la funció d’assessorament legal preceptiu que
compren l’emissió d’informes previs sempre que un precepte legal o reglamentari així
ho estableixi.

Quart.- És competent per l’aprovació de l’expedient de contractació el Ple de la
corporació d’acord amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació amb la DA
segona 1 de la LCSP.
Cinquè.- De conformitat amb tot el més amunt esmentat procedeix l’adopció del
següent acord:
1) Aprovar l’expedient de contractació que compren l’expedient de contractació
el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
2) Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació.
3) Aprovar la despesa condicionada a l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit pel qual es crea /amplia la partida pressupostària.
4) Publicar l’acord en el perfil del contractant.
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Tercer.- Disposa l’article 116 de la Llei 8/2017, de 9 de novembre, de Contractes del
sector públic-LCSP- que la celebració per part de les administracions públiques
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes de l’article 28 de
l’esmentada LCSP.

