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Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 39321/2021

Document: 446768/2021

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Decret d'Alcaldia
Data 28-12-2021
Número DEC/4839/2021

Decret d'aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment
obert simplificat del contracte de les obres de Millora Puntual del Camí del Crist
Treballador (fase2).
En data 14 de juliol de 2021, la Junta de Govern va aprovar el projecte tècnic “Projecte de
millora superficial del Camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallés, Fase 2”.
En data 21 de desembre de 2021 els serveis tècnics del Servei d'obres i projectes, van redactar
una proposta d’inici d’expedient de contractació, en la qual es justifica la necessitat i idoneïtat
del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
Tot seguit, es van redactar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte, així com la resta de documents
preceptius que ha d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’article 116 de la LCSP.
L’expedient incorpora el projecte d’obres i la resta de documentació gràfica indicada a l’article
233.1 de la LCSP, així com l’acta de replanteig indicada a l’article 236 de la LCSP.
Consta a l’expedient l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació, de data 22 de
desembre de 2021, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
A continuació, es va fiscalitzar l’expedient amb caràcter previ per part de la Intervenció
municipal, d’acord amb l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel
que es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
El procediment previst per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, en ésser el seu
valor estimat igual o inferior a l’import previst a l’art. 159 de la LCSP.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en tractar-se d’un contracte que no supera els quatre anys.
No obstant això, aquest competència s’ha delegat a la Tinència d’Alcaldia que pel seu respectiu
àmbit correspongui, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3837/2020, de 26 de novembre de 2020,
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 de desembre de 2020, on
s’aprova la refosa núm. 1, en tractar-se d’un contracte que es tramita segons les normes del
procediment obert simplificat.
En base a l’anterior,
RESOLC
Primer. Aprovar, d’acord amb l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, del contracte de les obres
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de Millora Puntual del Camí del Crist Treballador (fase2), amb un preu base de licitació de
249.667,04 € (IVA no inclòs), amb un termini d’execució de 3 mesos i una modificació prevista
per import de 49.933,41 €.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte,.
Tercer. Obrir el procediment d'adjudicació que s’haurà de regir per les normes del procediment
obert simplificat i la tramitació ordinària, de conformitat amb els arts. 156 a 159 de la LCSP.
Quart. Autoritzar la despesa màxima de 302.097,12 € (IVA inclòs) amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del pressupost municipal:
Pressupost 2021
Codi: 30100.15000.6290000
Descripció: Inversions Obres i Projectes
Import: 281.860,89 €
Pressupost 2021
Codi: 30120.15320.6190008
Descripció: Camí Crist Treballador
Import: 2.097,12 €
Pressupost 2021
Codi: 30120.15320.6190008
Descripció: Obres urgents Rehabilitació via publica i edificació
Import: 18.139,11 €
Cinquè.
Convocar la licitació pública mitjançant anunci al perfil del contractant de
l’Ajuntament, segons es disposa al plec de clàusules administratives particulars i als arts. 135 i
156 de la LCSP.
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Signat digitalment per:
La Tinència d’alcaldia de
Desenvolupament Urbà, Habitatge,
Sostenibilitat i Benestar Animal
Francesc Duch Altet
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Signat digitalment per:
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