INFORME PRECEPTIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Identificació de l’expedient
Contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat de les obres del nou centre cívic
de La Guàrdia a la Plaça de la Pau, amb número d’expedient de contractació
CTON2019000021,
Tràmit
Emissió d’informe d’acord amb la Disposició addicional tercera de la LCSP.
Antecedents
En data 15 de febrer de 2019 es va aprovar l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària, de l’obra del nou Centre Cívic de la Guàrdia a la plaça
de la Pau de Sant Vicenç dels Horts, del qual s’aprova el desistiment en base a uns errors dels
que era materialment impossible la seva esmena. En el mateix desistiment es proposa l’inici
d’una nova licitació, ja què la necessitat i conveniència de la contractació continua existint.
En data 16 de juliol de 2019, la cap d’Urbanisme ha emès informe sobre la necessitat i
conveniència d’iniciar l’esmentada contractació.
Atès l’informe favorable de l’Interventor Municipal, de data 8 de febrer de 2019, sobre la
disponibilitat de crèdit necessari per a dur a terme l’execució del contracte en l’any en curs i
el compromís per als futurs exercicis pressupostaris.
Consten a l’expedient els Plecs de Prescripcions Tècniques, Plecs de Clàusules
Administratives Particular i els seus respectius Annexos, que han de regir la present licitació
Fonaments de Dret

NIF: P0826300F

Examinat el contingut de l’expedient de contractació indicat anteriorment i considerant que
s’ha completat amb la documentació i les justificacions que prescriu la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, LCSP, i les disposicions que la desenvolupen,
informo favorablement la seva aprovació per l’òrgan de contractació.
A la vista del valor estimat del contracte i de la seva durada i d’acord amb el règim de
competències en matèria de contractació en les entitats locals que preveu la Disposició
addicional segona de la LCSP, l’òrgan de contractació competent per aprovar aquest
expedient de contractació és l’Alcalde.
No obstant, l’alcalde té delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local
mitjançant Decret número 2019LLDR001011, de data 25 de juny de 2019, publicat en el BOP
d’11 de juliol de 2019.

Es pot verificar a www.svh.cat/cove
5c3b8a47-dd69-4121-ae90-78dcb15adb0b

Conclusió
De l’exposat, no s’observa cap motiu que impedeixi o desaconselli la tramitació de l’expedient
de contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat de les obres del nou centre
cívic de La Guàrdia a la Plaça de la Pau, amb número d’expedient de contractació
CTON2019000021.
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