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INFORME DE SECRETARIA
D’acord amb el que ha requerit l’alcaldia mitjançant providència del dia d’avui, i
en compliment d’allò establert en l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, pel
que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter estatal, emeto el següent
INFORME
PRIMER.- L’article 13 de la Llei de contractes del sector públic defineix allò que
s’entén per contracte d’obra, i l’article 25.1 aquells que tenen caràcter
administratiu.
Segons els esmentats articles, estaríem davant un contracte administratiu típic
d’obres.
SEGON.Els contractes que celebrin les Administracions Públiques
s'adjudicaran conformement a les normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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 (d'ara endavant, LCSP).
L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat - preu, i utilitzant el
procediment obert o el procediment restringit.
Els òrgans de contractació podran acordar la utilització d'un procediment obert
simplificat en els contractes d'obres quan es compleixin les dues condicions
següents:
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d'euros en el cas de
contractes d'obres.
b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap
avaluable mitjançant judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi
el vint-i-cinc per cent del total, llevat el cas de què el contracte tingui per objecte
prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d'enginyeria i arquitectura,
en què la seva ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total.
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TERCER.- Atès que l’import del pressupost d’execució per contracte, abans
d’IVA, és de 354.543,22 euros, el procediment a emprar per a la contractació de
les obres és el procediment obert simplificat.
QUART.- La Legislació aplicable és la següent:
 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen 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 (d'ara endavant, LCSP).
 El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
CINQUÈ.- La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per
l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte i que haurà de ser
publicat en el perfil del contractant.
SISÈ.- Per la Intervenció s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a
l’efecte de determinar l’òrgan competent per a contractar, que resulta ser el Ple
municipal.
SETÈ.- Correspon al Ple municipal el següent:
 Aprovar l’inici de l’expedient de contractació.
 Aprovar el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que
han de regir el procediment de licitació.
 Convocar l’obertura del procediment de licitació mitjançant tramitació
ordinària i pel procediment obert simplificat, i la presentació d’ofertes.
 Anunciar l’exposició al públic del Plec de clàusules administratives i
prescripcions tècniques.
 Anunciar el procediment en el Perfil del contractant.
 Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.
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 Designar els membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil del contractant. El nombre de vocals ha de ser un
mínim de tres. Cal advertir que els membres electes que, si s’escau,
formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d’un terç
del total de membres de la mateixa.
Vilobí del Penedès, 28 de febrer de 2022.
Maria del Carme Piñas Delgado.
Secretària-interventora.-
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