Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/17703
Previ de necessitats
DECRET DE L'ALCALDIA
Vist l’informe tècnic de la cap de Secció de Serveis Generals i Desenvolupament
Organitzatiu de data 11 d’octubre de 2021, amb la conformitat del regidora delegada de
Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu, Igualtat i Memòria Democràtica, on es justifica la
necessitat d’iniciar els tràmits corresponents per a la contractació del servei de
consergeria als equipaments municipals i queda degudament justificada la necessitat i
idoneïtat del contracte en els termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
Atès el que disposa els article 116 i 117 de la LCSP, en relació a la iniciació, contingut i
aprovació de l’expedient de contractació.
En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,
DISPOSO:
Primer.- Incoar expedient de contractació del servei de consergeria als equipaments
municipals.
Segon.- Incorporar a l’expedient els documents següents:
1. El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques.
2. Certificat d’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi, i la
fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la
Llei 47/2003, de 26 de novembre.
3. Informe que justifiqui adequadament:
a) L’elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s’exigeixi als participants.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els
criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així
com les condicions especials de la seva execució.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que
l’integren, inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha.
e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació amb
l’objecte del contracte, que ha de ser directa, clara i proporcional.
f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.
4. Informe jurídic als efectes d’allò que disposa la disposició addicional tercera
punt 8 de la LCSP.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523646460000465346 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Tercer.- Una vegada completat l’expedient, l’òrgan de contractació corresponent dictarà
resolució motivada aprovant el mateix i disposant l’obertura del procediment
d’adjudicació.
Quart.- Publicar aquest Decret al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Castelldefels.
Castelldefels, a la data de signatura electrònica.
En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD
128/2018.

