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Antecedents
Memòria – Proposta de la Presidència de la “Fundació Pública Municipal El Vilar”,
adoptada per la Junta de Govern Local, on es fa constar la necessitat d’adjudicar un
contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu de l'ampliació de la
residència i centre de dia "El Vilar", de la Selva del Camp.
Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4.f) 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, quan es faci necessari celebrar un contracte de serveis, prèviament s'haurà de
justificar adequadament en l'expedient la insuficiència de mitjans.
Al respecte s’informa el següent:
Primer.- Que l’article 10.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació
estableix que quan es tingui per objecte la construcció d’edificis per a ús residencial, la
persona encarregada de redactar el projecte ha d’estar en possessió de la titulació
acadèmica i professional habilitant d’arquitecte.
Segon.- Que a la plantilla de personal municipal, aprovada juntament amb el pressupost
municipal per a l’exercici 2021, existeix una plaça d’arquitecte tècnic, però no d’arquitecte
superior habilitat per la redacció de projectes com el contemplat.
Tercer.- Que les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte de serveis proposat
per l’alcaldia, no son de caràcter permanent, atès que responen a una concreta obra.
Conclusions
Primera.- L’Ajuntament de la Selva del Camp pateix d’insuficiència de mitjans propis a la
seva plantilla de personal per a redactar el projecte bàsic i executiu de l’ampliació de la
residència i centre de dia "El Vilar", de la Selva del Camp.
Segon.- Procedeix donar resposta a la necessitat puntual de redacció del projecte
constructiu a través de contractació de serveis prevista a la LCSP.
La tècnica d’administració general. Adjunt a Secretaria
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