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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Expedient C174-2020-5759 Iniciació de l’expedient de contractació del SERVEI DE
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL I LES
ÀREES D’ACTIVITAT ESPORTIVA.
Antecedents
La tècnica de Serveis Territorials ha emès informe justificatiu per a l’iniciació del
procediment de contractació per la conservació i manteniment integral de les àrees
de joc infantil i les àrees d’activitat esportiva, en data 17 de febrer de 2021.

De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes d’idoneïtat₂
que justifiquen la iniciació d’aquest expedient de contractació són:
a) Atès que el contracte vigent del servei de contractació i manteniment de
l’àrees de joc infantil finalitza el proper 30 d’abril de 2021, és necessari
iniciar els tràmits per licitar la contractació d’aquest servei.
b) El municipi de Premià de Mar disposa de 28 àrees de jocs infantils i 13 àrees
esportives distribuïdes per tot el municipi amb un total de 243 elements
entre jocs, ballats, rètols, paviments, elements saludables, estructures
d’entrenament integral, aparells de cal·listènia i pista esportiva
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c) L’Ajuntament no disposa del material ni els tècnics especialitzats per prestar
directament els serveis ja que els treballs requereixen d’operaris amb
coneixements tècnics específics.
d) Els mitjans que es necessiten per satisfer les necessitats i la idoneïtat del
contracte són les que consten al plec de clàusules tècniques particulars.
Donada la independència de les prestacions i especialitats del objecte del contracte,
es considera oportú la divisió del mateix en 2 lots.

La tramitació d’aquest expedient estarà condicionada a l’aportació del certificat de
reserva de crèdit expedit per l’Interventor municipal, pel qual hi ha crèdit suficient i
adequat per a fer front a les despeses que es deriven de la contractació , de
conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).
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Lot 1: manteniment i conservació de les àrees de joc infantil
Lot 2: manteniment i conservació de les àrees d’activitat esportiva
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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, en aquest cas l’Alcalde President de
l’Ajuntament de Premià de Mar, previ informe raonat del servei que promogui la
contractació, en què s’exposin la necessitat, les característiques i l’import del valor
estimat del contracte.
Resolució
Per tant, resolc
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Únic.- INICIAR l’expedient de contractació del Servei de manteniment i conservació
de les àrees de joc infantil i les àrees d’activitat esportiva del municipi de Premià de
Mar.
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