Expedient núm.: 2157/2018
Informe de Secretaria
Procediment: Procediment de Contractació. Òrgan competent per a la contractació.

INFORME DE SECRETARIA
En compliment de l’establert en l’article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
INFORME
Antecedents:
Per part de la Junta de Govern se sol·licita que es clarifiqui si a judici de qui subscriu
la Junta de Govern és l’òrgan de contractació en aquest cas.
Fonaments legals:
Segon.- Per l’import del contracte ens trobem davant d’un contracte d’obres que
supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. Per aquest motiu, d’acord amb
la Disposició Addicional 2a de la LCSP la competència és, en principi, del Ple.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 d’octubre de 2015, va acordar
delegar en la Junta de Govern Local la competència, entre d’altres, en la següent
matèria:
2.- Aprovació de projectes, plecs de clàusules i demés actes i acords relatius a la
tramitació i resolució d’expedients referents a l’exercici de les competències que
d’acord amb allò que es preveu a la Disp. Addic. 2a del TRLCSP corresponen al Ple
municipal com a òrgan de contractació en relació amb els contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, contractes administratius
especials i contractes privats.
Conclusió: l’òrgan competent per a dur a terme tots els acords relacionats amb la
licitació del contracte d’obres de construcció del nou auditori és la Junta de Govern
Local.
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