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Identificació del document
EXPEDIENT 2020/700. Informe de necessitat i ordre de tràmit. Contracte per a la
construcció i subministrament del BOT SALVAVIDES DE CALAFELL

Fets
1. És d’interès per l’administració, tot procedint en compliment de les competències
assignades de naturalesa cultural i històriques, principalment, procedir a la construcció
d’un BOT SAVAVIDES.
2. Calafell és hereu de la seva història marinera. La seva cultura s’ha format a l’entorn del
mar i de les seves vicissituds. El BOT SALVAVIDES és un element fonamental de la
tradició marinera de Calafell1.
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) .
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
4. L’Òrgan de Contractació del present contracte és l’Alcalde de l’Ajuntament de Calafell,
d’acord amb l’apartat primer de la Disposició addicional segona de la LCSP.

23/01/2020 TINENT SERVEIS INTERNS

Aquesta competència, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor
del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns en virtut del Decret d’Alcaldia
2019/3233, de 19 de juny.
5. Segons l’article 28 LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure contractes
que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A
aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per
satisfer-les, quan s’adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense
publicitat, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la

http://www.atotdrap.cat/2011/08/23/el-bot-salvavides-de-calafell/ i http://elracodelcuscus.blogspot.com/2010/07/el-botsalvavides-de-calafell.html consultat el dia 17 d’octubre de 2019.

Francisco Javier Estepa Ocaña
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documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva
adjudicació.
6. Als efectes previstos a l’article 28 LCSP, en relació amb l’article 116 LCSP, aquesta
Tinença d’alcaldia entén necessari procedir a la contractació de la construcció d’un Bot
Salvavides, pels motius continguts en els fets d’aquest document.
Provisió
Per tot això, ordeno:
1. Iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte per a la
construcció i subministrament del BOT SALVAVIDES DE CALAFELL.
2. Donar trasllat al departament de Contractació d’aquest Ajuntament per tal que es
procedeixi a la tramitació de l’expedient de contractació administrativa en funció de la
consignació pressupostària existent.
_
3. Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquesta Administració, a
l’efecte previst a l’article 116.1 LCSP.

Francisco Javier Estepa Ocaña
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El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns
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