Secret – mct
Gestiona 1048 /2019

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Gregorio Juárez Rodríguez, secretari general de l’Ajuntament de Sant Carles la Ràpita,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de 6 de febrer de 2020, adoptà,
entre altres, l’acord següent, sense perjudici dels termes que resultin de l’aprovació de
l’acta corresponent, tal com disposa l’art. 206 del ROF (RD 2568/1986, de 28 de
novembre):
«APROVACIÓ

DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT
D’EXECUTAR EL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL MANTENIMENT
DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE SANT CARLES DE LA RÀPITA.
(...):
«Informe-proposta que s’emet per part de la Tècnica d’Administració General del
Negociat de Contractació, en relació a l’aprovació de la Memòria Justificativa de la
necessitat d’executar el contracte de serveis consistent en el manteniment de les
instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària dels equipaments municipals.

Fets

2. En data 28 de gener de 2020, per part de l’Arquitecte tècnic, s’ha confeccionat
Memòria justificativa per a portar a terme el contracte de serveis que té per
objecte el manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua
calenta sanitària dels edificis destinats a equipaments municipals, de Sant
Carles de la Ràpita, de conformitat a la providència de l’Alcaldia.
3. La Memòria justificativa determina la naturalesa i l’extensió de les necessitats a
satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte així mateix conté
justificació i informació en relació a diferents condicions i criteris per a satisfer
les esmentades necessitats, havent d’ésser objecte de publicació al perfil del
contractant, de conformitat amb l’establert als articles 28 i 63 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
4. En data 30 de gener de 2020, per part de la Tècnica d’Administració General
del Negociat de Contractació, s’emet informe-proposta favorable per a
l’aprovació de la Memòria justificativa del contracte de serveis de referència.
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
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1. De la Providència de l’Alcaldia, de data 3 de maig de 2019, que figura en
l’expedient, resulta la necessitat i idoneïtat per a procedir a l’adjudicació d’un
contracte de serveis que té per objecte el manteniment de les instal·lacions de
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària dels edificis destinats a
equipaments municipals, de Sant Carles de la Ràpita, de conformitat amb
l’informe de l’Arquitecte Tècnic, de data 29 de març de 2019.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, (LCSP).
2. Atesa la competència per a contractar prevista a la disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
delegada a la Junta de Govern Local, per Decret de l’Alcaldia 798/19, de 18 de
juliol de 2019.
Acord
Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
1. Aprovar la Memòria justificativa de la necessitat d’efectuar el contracte de
serveis que té per objecte el manteniment de les instal·lacions de calefacció,
climatització i aigua calenta sanitària dels edificis destinats a equipaments
municipals, de Sant Carles de la Ràpita.
2. Publicar la memòria justificativa, al perfil de contractant, el qual es troba allotjat
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.
3. Comunicar el present acord als departaments interessats, per als efectes
oportuns.

(....)».
I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
(document signat electrònicament al marge)
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
seva notificació, sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que
consideri oportú.».

