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Contractació
DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Expedient C176-2021-5999 Iniciació de l’expedient de contractació de les obres
d’urbanització del carrer Esperança en el tram comprès entre el carrer de Joan Prim
i el carrer de l’Eixampla
Antecedents

Fonaments jurídics

Elisa Almirall Gayo

La necessitat i la idoneïtat de la iniciació d’aquest expedient de contractació són:
Per tal de gestionar la mobilitat del centre urbà de Premià de Mar, al voltant de
l’any 1992, amb la redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic del casc Antic de Premià de Mar, s’inicia un procés de reconversió
dels carrers del nucli antic en espais de prioritat de vianants amb l’objectiu és
crear espais d’estada i trencar radicalment el concepte de carrer com a espai de
pas.



Al voltant de l’any 2000 es redacta El Pla Especial de Modernització del Nucli
Històric. Que traçaria a grans trets els criteris d’actuació a tots els carrer del
Nucli antic de Premià de Mar i que s’ha anat desenvolupant per fases.



La pacificació del carrer de l’Esperança es troba dins l’àmbit d’actuació definit en
el Pla Especial i dóna continuïtat a les obres de reconversió dels carrers
executades fins a data d’avui.

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).
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

Rafael Navarro Álvarez
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De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del
contracte en lots perquè és imprescindible una execució coordinada dels eventuals
diversos proveïdors. Al contrari, és recomanable que un sol proveïdor, amb les
subcontractacions que calgui, lideri l’obra sense interferències d’altres proveïdors.

24/09/2021 Alcalde
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24/09/2021 Secretari

En data 24 de setembre de 2021 l’arquitecta tècnica se Serveis territorials ha emès
informe justificatiu per a l’iniciació del procediment de contractació de les obres
d’urbanització del carrer Esperança en el tram comprès entre el carrer de Joan Prim
i el carrer de l’Eixampla.
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Contractació
(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
Únic.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres d’urbanització del carrer
Esperança en el tram comprès entre el carrer de Joan Prim i el carrer de l’Eixampla.
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