Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2022/5083
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l'Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 d'abril de 2022, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:
10.-ASSUMPTES D’URGÈNCIA
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, aprova declarar la
urgència del debat i la votació de l’assumpte següent:
10.2.-EXPEDIENT 2022/5083. APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL CONTRACTE MIXT DEL SERVEI DE MANTENIMENT, REPARACIÓ, RENTAT I
SUBMINISTRAMENT DE COMPONENTS I RECANVIS PER ALS VEHICLES, MAQUINÀRIA,
MOTOCICLETES I BICICLETES DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS (5 LOTS).Antecedents
1. En data 27 de maig de 2021, l'Alcaldia per decret incoa expedient de contractació
del contracte mixt del servei de manteniment, reparació, rentat i subministrament
de components i recanvis per als vehicles, maquinària, motocicletes i bicicletes de
l’Ajuntament de Castelldefels (5 lots).
2. S’han incorporat a l’expedient de contractació els següents documents:
-

La memòria justificativa emesa per la tècnica de la UI de Contractació i
Compres, de data 1 d’abril de 2022, amb la conformitat de la regidora
delegada de Règim Interior.

-

L’informe jurídic emès per la cap de la UI de Contractació i Compres, de
data 1 d’abril de 2022, amb la conformitat de la secretària municipal
accidental, que informa favorablement sobre aquesta licitació.

-

El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques.

-

L’informe de fiscalització emès per l’Interventor Municipal d’acord a
l’art.51.1 b) de les BEP.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14160025611527227403 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

3. Hi ha consignació pressupostària suficient i que consta a l’expedient la fiscalització
prèvia per la intervenció municipal.
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de
2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de
Govern Local, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per adjudicar, per tramitació ordinària i
procediment obert, el contracte mixt del servei de manteniment, reparació, rentat i
subministrament de components i recanvis per als vehicles, maquinària, motocicletes i
bicicletes de l’Ajuntament de Castelldefels (5 lots), de conformitat amb el que disposen
els articles 117 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP).
Segon.-Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques particulars que hauran de regir la contractació del servei de referència.
Tercer.-Autoritzar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l'any
2022, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 23/9200/21400/AREA19 per import de
15.520,36 euros, IVA inclòs.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
Quart.- Publicar aquesta licitació al Perfil de Contractant de conformitat amb el que
disposa l'article 135 de la LCSP.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a Tamara Estudillo Martínez, cap de
la UI de Contractació i Compres.
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.

