Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/9100
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte
Tatiana Mansilla Benito, secretària accidental de l’Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 22 de juliol de 2021, va adoptar, entre altres, l’acord
següent:
11.-EXPEDIENT 2021/9100. APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE “TEXT REFÓS DEL PROJECTE
D’OBRES ORDINÀRIES DEL SECTOR BELLAMAR, AL TERME MUNICIPAL DE
CASTELLDEFELS (FASE I).ANTECEDENTS DE FET:
1. En data 27 de maig de 2021, l'Alcaldia per decret incoa expedient de contractació
de les obres compreses en el projecte “Text Refós del projecte d’obres ordinàries
del sector Bellamar, al terme municipal de Castelldefels (fase I)”.
2. L’informe tècnic emès pel cap de la UI d’Espai Públic, de data 29 de juny de 2021,
amb la conformitat de la regidora delegada d’Urbanisme i Obres, Promoció
Econòmica, Foment de l’Ocupació i Turisme.
3. L’informe jurídic emès per la cap de la UI de Contractació i Compres, de data 1 de
juliol de 2021, amb la conformitat de la secretària accidental, que informa
favorablement sobre aquesta licitació.
4. L’adjudicació del present contracte resta condicionada a l’aprovació definitiva de
l’expedient de “ Imposició i ordenació de contribucions especials per l’execució del
projecte d’obres ordinàries del sector Bellamar – 1a fase del terme municipal de
Castelldefels” que forma part del seu finançament. Consta a l’expedient la
fiscalització prèvia per la intervenció municipal.
5. S’ha incorporat a l’expedient de contractació el plec de clàusules administratives
particulars i el projecte “Text Refós del projecte d’obres ordinàries del sector
Bellamar, al terme municipal de Castelldefels (fase I)”.
6. S’ha incorporat a l’expedient de contractació l’acta de replanteig del projecte de
data 6 de juliol de 2021.
Per tot l’exposat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de
Planejament i Espai Públic de data 15/07/2021, es proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per adjudicar, per tramitació ordinària i
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, el contracte de les obres
compreses en el projecte “Text Refós del projecte d’obres ordinàries del sector
Bellamar, al terme municipal de Castelldefels (fase I)”, 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 que haurà de regir la
contractació de les obres de referència.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l'any 2021,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària
31/9200/61900/AREA23 projecte
INV_APT_0146 per import de 9.354.053,12 euros, IVA inclòs.
Quart.- Enviar aquesta licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i publicar-la al
Perfil de Contractant, de conformitat amb el que disposa l'article 135 de la LCSP i atès
que es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada conforme el previst a
l'article 19 de la LCSP.
Cinquè.- Designar com responsable del contracte a la Direcció Facultativa que s’assigni
per l’Ajuntament.
Sisè.- Designar com tècnic municipal de seguiment del contracte a Jordi Serret
Martínez, cap de la UI d’Espai Públic.
Finalitzades les intervencions, la Presidència sotmet la proposta d’acord a votació i
resulta aprovada, per vint-i-dos vots a favor i dues abstencions, segons el detall
següent:
A favor: Esther Niubó Cidoncha (PSC-CP), Fernando Cerpa Fernandez (PSC-CP), Eva
López Giménez (PSC-CP), Jordi Planell Solina (PSC-CP), Clara Quirante Soriano (PSC-CP),
Jordi Maresma Segarra (ERC-AM), Lourdes Armengol Aymerich (ERC-AM), Rosa Pla Rius
(ERC-AM), Jordi Vendrell Amat (ERC-AM), Xavier Amate Paz (JUNTS), Manuel Reyes
López (PP), David Solé Gimeno (PP), Maria del Mar Sicilia Muñoz (PP), Silvia Cangueiro
Márquez (PP), Javier Hiniesto Domínguez (PP), Ramón Escolà Marco (PP), Angèlica
Benavent Calero (PP) Jesús Romo Hernan-Pérez (PP),Candela López Tagliafico
(MOVEM-ECP-ECG), Javier Martín Sáinz (MOVEM-ECP-ECG), Ramon Morera i Castell
(MOVEM-ECP-ECG ) i Ana Quesada del Águila (Regidora No Adscrita).
En contra: Cap.
Abstencions: Guillermo Massana Romero (Cs) i María Cristina Corona Guijarro (Cs).

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
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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.

La secretària
accidental,

Signat electrònicament el
26/07/2021,8:29:05
Tatiana Mansilla Benito
Ajuntament de
Castelldefels

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523646174555542733 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

