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ACTE D’INICI
Expedient de contractació relatiu a l’adquisició de bicicletes elèctriques noves i
accessoris per a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
per a policies i serveis municipals de la província de Barcelona
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Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la 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 (en endavant, LCSP). Aquest article assenyala que la subscripció
de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil
de contractant.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va
aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022 i la convocatòria per a la
concessió de recursos
El règim regulador del Catàleg 2022 determina els recursos als quals poden accedir els ens
destinataris, el procediment i formes de concessió i la manera en què s’ha de fer efectiva la
seva prestació.
Els ens destinataris, per a poder esdevenir beneficiaris d’aquests recursos, o en l’execució
dels mateixos, han de realitzar determinades actuacions o tràmits davant la Diputació de
Barcelona, en funció del tipus de recurs. Els principals tràmits són la sol·licitud, l’acceptació,
la justificació de despeses, l’aprovació de la despesa en els recursos tècnics amb
cofinançament inicial i la recepció i conformitat dels recursos tècnics i materials lliurats.
El Catàleg del 2022, ofereix el recurs dins la fitxa “Àrea d’Acció climàtica. Canvi climàtic i
sostenibilitat. Cessió de bicicletes elèctriques”. Durant el període establert del 05/01/2022 al
08/02/2022, s’han rebut 102 peticions d’ens locals demanant 181 bicicletes elèctriques. Si bé
el nombre definitiu s’ ajustarà a la disponibilitat pressupostària
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Per tal de fer efectiva la important demanda per cedir bicicletes elèctriques cal iniciar la
contractació relativa a l’adquisició de bicicletes elèctriques noves i accessoris per a la
Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per a policies i
serveis municipals de la província de Barcelona.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure
contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals.
A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant
el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’ha de
determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la documentació preparatòria,
abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme a la Presidència de la Diputació de
Barcelona d'acord amb la disposició addicional segona, punt 1, de la LCSP, m’ha estat
delegada en virtut del que disposa el decret de presidència núm. 1388, de 14 de febrer de
2022, que aprova la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicat al BOPB de
data 16 de febrer de 2022..
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i es
dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO:
-

que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu a l’adquisició de bicicletes elèctriques
noves i accessoris per a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona per a policies i serveis municipals de la província de Barcelona.

-

que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1862e8f1727c7b78c5b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 2

Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2022/0004681
Diligència
Acte d'inici de l'expedient de contractació relatiu a l'adquisició de bicicletes
elèctriques noves i accessoris per a la Gerència de Serveis de Medi Ambient
de la Diputació de Barcelona per a policies i serveis municipals de la província
de Barcelona.

Signatures
Signatari
Francisco Javier Gomar Martin (SIG)

President de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat

Acte
Signa

Data acte
25/03/2022 11:28

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
a1862e8f1727c7b78c5b

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat

QR

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a1862e8f1727c7b78c5b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 3

