Àrea de Presidència
Secretaria General
Direcció de Serveis de Secretaries Delegades

Informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria

Objecte: Aprovació de l’expedient de contractació del “Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una
proposta amb caràcter d’avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per als Ajuntaments de Calaf i Gelida (2 Lots).
Promotor: Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i PatrimoniArquitectònic
Número d'expedient: 2021/0001324
Data proposta: 05/02/2021
Tipus de contracte: Serveis
Fase: Aprovació
Lots contracte: 2

Sobre la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del “Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la
selecció d’una proposta amb caràcter d’avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per als Ajuntaments de Calaf i Gelida
(2 Lots). Exp.1473”, signada en data 5 de febrer de 2021 i tramitada per la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic.

Procediment de tramitació ordinària, està subjecte a regulació harmonitzada, i es durà a terme mitjançant procediment
restringit amb concurs de projectes amb intervenció de jurat (Expedient 2021/0001324).
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L’òrgan de contractació és el competent per a aprovar l’expedient proposat i el plec de clàusules administratives particulars s’adequa a
l’article 122 LCSP en contenir les clàusules requerides.

D’acord amb la proposta de decret, consta a l’expedient la documentació que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP), degudament justificada.

Resultat
En conseqüència, s'informa favorablement l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars que incorpora la
proposta de referència, als efectes d'allò que estableix la disposició addicional 3a, apartat 8è, LCSP.

Francesc Bartoll Huerta
Secretaria delegada
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