Turisme
Núm. Exp.: 2022/3537
Contracte règim transitori
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
ANTECEDENTS:
1.- En data 18-2-2020, la Junta de Govern Local, va aprovar, d’acord amb l’article 28.4 de la
LCSP, el Calendari de contractació 2020-2022 de l’Ajuntament de Castelldefels, el qual incloïa la
planificació de les licitacions dels propers tres anys, ordenades en funció dels criteris
d’imminència en la necessitat que motiva el contracte i major volum econòmic de la prestació.
Aquest calendari ha estat objecte d’actualitzacions i es preveu que s’actualitzi semestralment.
2.- El calendari vigent a data d’avui preveu, entre d’altres, la següent licitació:

OBJECTE DEL CONTRACTE

PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIÓ

Servei
d'organització
actuacions musicals i cinema Obert simplificat
Nits entre palmeres

VALOR ESTIMAT
ORIENTATIU

PRESENTACIÓ
INFORME
TECNIC

36000,00

13/05/2023

PREVISIÓ INICI
LICITACIÓ

13/07/2023

ADJUDICACIÓ

FORMALITZACIÓ
CONTRACTE

19/10/2023

26/10/2023

ÀREA/UNITAT

Turisme

3.- Per tal d’evitar el bloqueig de l’administració mentre s’executaven les obligacions
contingudes al calendari de Contractació, la Junta de Govern Local, va aprovar l’aplicació
transitòria, per a la satisfacció de necessitats municipals imprescindibles i inajornables, d’un
procediment específic d’adjudicació, anàleg al de la contractació menor, però amb algunes
garanties suplementaries.
4.- L’àrea responsable ha emès l’informe-proposta sobre la necessitat inajornable de realitzar la
contractació de Organització durant els mesos de juliol i agost de les actuacions de les Nits entre
Palmeres. a l’empara del règim transitori descrit.
5.- Consta a l’expedient declaració responsable del licitador conforme compleix amb les
condicions establertes per contractar amb l’administració pública.
6.- La intervenció i la secretaria municipal han informat respecte l’existència de crèdit
pressupostari adequat i suficient, així com del compliment dels requisits formals establerts per
l’aplicació del règim transitori.
Per tot l’exposat, a l’empara de les competències que m’han estat atribuïdes,
RESOLC:
Primer.- Aplicar el règim transitori aprovat per la Junta de Govern Local en data 18.2.2020, i
autoritzar l’adjudicació de la següent contractació:
Objecte Contracte: Organització durant els mesos de juliol i agost de les actuacions de les Nits
entre Palmeres.
Adjudicació: FRANCISCO MANUEL GARCIA RUIZ
NIF: 043697262E
Import Total (BASE+IVA): 18.148,79€

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14160025402741631423 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Tipus

Número

Import (€)

AD

12022000039703

18.148,79

Segon.- El contractista serà avaluat pel responsable del contracte mitjançant un qüestionari en
el que es valorarà l'adequació de l'objecte previst en el contracte pel que fa al compliment de
terminis i requisits de qualitat.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats amb menció dels recursos oportuns.
Quart.- Donar publicitat a la present adjudicació.

Castelldefels, a la data de signatura electrònica.
En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD
128/2018.

