INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE CONTRACTACIÓ DELS
SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS PER IMPLEMENTAR EL PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ
DE L’ESPAI DUNAR DE CASTELLDEFELS

- Necessitat i idoneïtat de la contractació
L’ajuntament de Castelldefels té la voluntat de convertir una part de l’actual Centre
d’informació Turística de la platja de LLuminetes en un centre d’interpretació dels ecosistemes
dunars.
Una de les fites d’aquest projecte és que el centre esdevingui un reclam important pel
municipi, no només per a la preservació de les platges, les dunes i l’ecosistema de fauna i flora,
sinó també com a icona de la representació simbòlica de la identitat local.
Les dunes de Castelldefels, com a patrimoni natural, paisatgístic i històrico-cultural, reuneixen
els requisits per convertir-se en un referent pel municipi i la seva identitat. En aquest sentit, la
seva cura i patrimonialització no fan sinó posar de relleu i enfortir el lligam.
Es preveu contractar la implementació del Projecte de Museïtzació de l’espai dunar de
Castelldefels, aprovat per la Junta de Govern Local de Castelldefels de 13 de desembre de
2018.
L’ajuntament no disposa de personal amb la formació específica per duu a terme aquest tipus
de tasques.

- Existència de crèdit i valor estimat
El pressupost de licitació és de 170.247 € IVA inclòs, amb el desglossament següent: 140.700
€, preu net, i 29.547 € import IVA (tipus IVA 21%), que anirà a càrrec del Projecte
INV_APT_0239 CENTRE INTERPRETACIÓ DUNAR , de l’aplicació pressupostària 2018
31/9200/62200/AREA23 EQUIPAMENTS.
El valor estimat (VE) del contracte és de 140.700 €, sense incloure l’IVA. .

- Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a la LCSP, a l'empresa o
persona que es contracti per la direcció de l'execució d'aquest projecte, al Regidor-delegat
d'Urbanisme i Obres, Pla de Barris, Medi Ambient i Sostenibilitat, Ramon Morera Castell i a la
Cap Unitat de Medi Ambient i Serveis Urbans, Marian Sardà Rico.
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