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DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C176-2022-5549. Iniciació de l’expedient de contractació de OBRES D’ARRANJAMENT
DELS PAVIMENTS DE DIVERSOS CARRERS DE PREMIÀ DE MAR
Antecedents
En data 15 de juliol de 2022 l’arquitecte tècnic de Serveis Territorials ha emès informe
justificatiu per a la iniciació del procediment de contractació de les obres d’arranjament dels
paviments de diversos carrers de Premià de Mar.

19/07/2022 Secretari

Fonaments jurídics
1.- Necessitat i idoneïtat del contracte
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP) la naturalesa i l’extensió de les necessitats que es pretén satisfer amb aquest
expedient de contractació, així com la idoneïtat i contingut per a satisfer-les són les següents:

Elisa Almirall Gayo

-

Cal dur a terme diverses actuacions de manteniment dels paviments d’asfalt en mal
estat, per tal de garantir la seguretat i la mobilitat tant de vianants com de tot tipus de
vehicles.
Actualment s’està fent un manteniment bàsic amb productes d’asfalt en fred mitjançant
la brigada municipal d’obres i serveis per tal de garantir la seguretat, però aquestes
actuacions tenen una durabilitat força curta i cal dur a terme actuacions més generals i
amb asfalts en calent i formigons en diversos carrers del municipi.

La tramitació d’aquest expedient estarà condicionada a l’aportació del certificat de reserva de
crèdit per l’import del pressupost base de licitació expedit per la intervenció municipal, el qual
acreditarà l’existència de crèdit suficient i adequat per a fer front a les despeses que es deriven
d’aquest expedient de OBRES D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE DIVERSOS
CARRERS DE PREMIÀ DE MAR, de conformitat amb l’article LCSP.
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-

2.- Òrgan competent
L’article 73 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) en relació amb l’article 116
de la LCSP preveu que els expedients de contractació els inicia l’òrgan de contractació, aquest
és l’Alcalde de conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP.

Per tant, resolc

David Gutiérrez López
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Únic.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres d’arranjament dels paviments de diversos
carrers de Premià de Mar.
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