Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2019/14383
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Isabel Bobet Viladot, secretària de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 27 de febrer de 2020, va adoptar, entre altres, l'acord
següent:

PUNT 10è.-

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

El Ple de l’Ajuntament, per vint-i-dos vots a favor emesos pels regidors i per les
regidores dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-ECP-ECG, ERC-AM, JUNTS i PP i
dues abstencions emeses pel regidor i la regidora del grup municipal de Cs, aprova
declarar la urgència del debat i la votació de l’assumpte següent:
SEGON.- 2019/14383
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DE SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL CONJUNT PATRIMONIAL
DEL CASTELL DE CASTELLDEFELS
Antecedents
1. En data 15 de novembre de 2019, l'Alcaldia per decret incoa expedient de
contractació de la concessió de servei per a la gestió del conjunt patrimonial del
Castell de Castelldefels.
2. Vist l’informe jurídic emès per l’assessor jurídic de la UI de Contractació i Compres,
de data 25 de febrer de 2020, amb la conformitat de la secretària municipal, que
informa favorablement sobre aquesta licitació.
El Ple de l’Ajuntament, per quinze vots a favor emesos pels regidors i per les regidores
dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-ECP-ECG, ERC-AM, JUNTS, set vots en contra
emesos pels regidors i per les regidores del grup municipal del PP, i una abstenció
emesa pel regidor del grup municipal de Cs,
ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per adjudicar, per tramitació ordinària i
procediment restringit, el contracte de concessió de servei per a la gestió del conjunt
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patrimonial del Castell de Castelldefels, 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).
L’adjudicació de la present concessió està condicionada a l’aprovació definitiva de
l’establiment i prestació del Servei Públic Municipal del Centre d’Interpretació de la
Pirateria al Mediterrani i de la Història de Castelldefels al Conjunt Patrimonial del
Castell de Castelldefels (CIPHC) així com de l’aprovació definitiva de l’ordenança núm.
23 reguladora de les tarifes, que tindran caràcter de prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari, del servei públic municipal del CIPHC i de la gestió del CPCC que es
troba en procés de tramitació.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques particulars que hauran de regir la contractació de la concessió del servei de
referència.
Tercer.- Aquesta contractació no comporta cap despesa per a l’Ajuntament.
Quart.- Publicar aquesta licitació al Perfil de Contractant de conformitat amb el que
disposa l'article 135 de la LCSP.
Cinquè.- Designar com responsable del contracte a Joan Lluís Amigó i Carbonell, cap
de secció de Cultura i Festes.
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
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,

Signat electrònicament el
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Isabel Bobet Viladot
Ajuntament de
Castelldefels

