Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2019/4592
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de maig de 2019, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:
PUNT 9è.-

2019/4592
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES DE LA LICITACIÓ
PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ DE L’ESPAI
DUNAR DE CASTELLDEFELS

Antecedents
1. En data 17 de maig de 2019, la cap de la UI de Medi Ambient i Serveis Urbans ha
emès informe en relació a l’expedient de licitació del contracte mixt per a la
implementació del projecte de museïtzació de l’espai dunar de Castelldefels, aprovat
per Junta de Govern Local en data 25 d’abril de 2019, on proposa ampliar el termini de
presentació d’ofertes a causa del volum de consultes que s’estan rebent per part de les
empreses amb motiu de la complexitat del projecte.
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 12/06/2017
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19/06/2017), la Junta de Govern
Local, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Ampliar en 7 dies naturals del termini de presentació d’ofertes de la licitació
per a la implementació del projecte de museïtzació de l’espai dunar de Castelldefels.
Segon.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Castelldefels.
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.
El secretari,
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