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 25 d’abril de 2019, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:
PUNT 15è.-

2019/4592
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA
IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ DE L’ESPAI DUNAR DE
CASTELLDEFELS

Antecedents
1. En data 14 de gener de 2019, l'Alcaldia per decret incoa expedient de contractació
per a la implantació del projecte de museïtzació de l’espai dunar de Castelldefels.
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.- Aprovar l'expedient de contractació per adjudicar, per tramitació ordinària i
procediment obert, el contracte mixt per a la implantació del projecte de museïtzació
de l’espai dunar 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).
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la
contractació del servei de referència.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l'any
2019, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 31.9200.62200 INV_APT_0239 per
import de 170.247 euros, IVA inclòs.
Quart.- Publicar aquesta licitació al Perfil de Contractant de conformitat amb el que
disposa l'article 135 de la LCSP.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12433310275032564000 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a Marian Sardà Rico, Cap UI de
Medi Ambient i Serveis Urbans.

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,

Signat electrònicament el
27/04/2019,9:54:55
José Antonio Andrés
Ajuntament de
Hernández
Castelldefels

