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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Expedient C176-2021-7297 Iniciació de l’expedient de contractació de les obres
d’urbanització del carrer Girona.
Antecedents

Fonaments jurídics
De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes d’idoneïtat
que justifiquen la iniciació d’aquest expedient de contractació són:

Francesc Domínguez
Fernández

Els darrers anys s’han executat obres de reurbanització a diversos
carrers del barri de Santa Maria-Santa Anna-Tió perpendiculars al carrer
Girona, consistents en la transformació en carrers de plataforma única i
prioritat invertida. Es planteja ara la reurbanització del carrer Girona
seguint el mateix criteri de forma que quedarà tancada una primera
malla reticular de vials pacificats. A la vegada, l’estat del vial (tant pel
que fa als paviments, com els serveis soterrats i l’existència de traçats
aeris) i la configuració de les voreres (amb una amplada insuficient) fan
aconsellable intervenir-hi.
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.
La tramitació d’aquest expedient estarà condicionada a l’aportació del certificat de
reserva de crèdit expedit per la Interventora 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
(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.

Rafael Navarro Álvarez
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En data 29 de setembre de 2021, l’arquitecte de Serveis Territorials ha emès
informe justificatiu per a la iniciació del procediment de contractació de les obres
d’urbanització del carrer Girona.
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Resolució
Per tant, resolc
Únic.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres d’urbanització del carrer
Girona.
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