CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

5724/2019

La junta de govern local

ISABEL M. DE LA CERDA FERNANDEZ, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA ACCTAL.
D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:

Atès que el present contracte té una naturalesa administrativa especial segons el
que disposa l’article 25.1.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, tenint un valor
estimat del contracte de 82.375,20 euros, i establint-se un cànon de 206,00 euros
anuals.
Atès que es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat
per aquesta licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar a tots els particulars del
sector que ho vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte amb
una millor relació qualitat-preu
Vist la providència de l’Alcaldia, de data 27 de febrer de 2020, per la que s’incoa
l’expedient de contractació.
Vist l’informe tècnic justificatiu de la necessitat de la contractació núm. 2020-0008, de
data 28 de febrer de 2020, subscrit per la tècnica de la gent gran.
Vist l’informe jurídic núm. 2020-0008 de data 28 de febrer de 2020 subscrit pel
secretari municipal.
Atès el que disposa l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, en relació a l’aprovació de l’expedient.
Atesa la delegació de competències efectuada per l’Alcaldia en la Junta de Govern
Local, mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019-1008, de data 26 de juny de 2019,
publicat al BOPB de 17 de juliol de 2019, es proposa l’adopció del següent,
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Atès la necessitat de contractar la prestació dels serveis de perruqueria i estètica als
usuaris/es del Casal de la Gent Gran amb concessió de l’ús privatiu del local destinat
a l’explotació d’aquesta activitat, per un període de dos anys de durada, prorrogable
per un màxim de dos anys més.

CERTIFICADO

2. Expedient 5724/2019. Aprovació de l’expedient relatiu al contracte
administratiu especial per la prestació de serveis de perruqueria i estètica als
usuaris/es del Casal de la Gent Gran

Número: 2020-0350 Data: 18/03/2020

Que en la sessió ordinària celebrada el 17 / de març / 2020 s’adoptà l’acord següent:

ACORD
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques del contracte administratiu especial per la
prestació de serveis de perruqueria i estètica als usuaris i usuàries del Casal de la
Gent Gran d’Abrera.
Segon. Iniciar el procediment obert de licitació del contracte i publicar anunci de
licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant l’eina Sobre
Digital, en un termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent al de la
publicació al Perfil.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

CERTIFICADO

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

Número: 2020-0350 Data: 18/03/2020

Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de la Gent Gran.

