Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/12394
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte

Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l'Ajuntament de Castelldefels,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 8 de juliol de 2021, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:
6.-EXPEDIENT 2021/12394. APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL LOT 1 DE LES OBRES DE REFORMA DE
LA MASIA DE CAN GOMAR DE CASTELLDEFELS COM A EQUIPAMENT JUVENIL.Antecedents
1. En data 01 de juny de 2021, l'Alcaldia per decret incoa expedient de contractació
del servei de la direcció facultativa del lot 1 de les obres de reforma de la Masia de
Can Gomar de Castelldefels com a equipament juvenil.
2. L’informe tècnic emès pel cap de la Secció d’Obres i Edificis Municipals, de data 01
de juliol de 2021, amb la conformitat de la regidora delegada d’Urbanisme i Obres,
Promoció Econòmica, Foment de l’Ocupació i Turisme.
3. L’informe jurídic emès per la cap de la UI de Contractació i Compres, de data 02 de
juliol de 2021, amb la conformitat de la secretària municipal accidental, que
informa favorablement sobre aquesta licitació.
4. Hi ha consignació pressupostària suficient i que consta a l’expedient la fiscalització
prèvia per la intervenció municipal.
5. S’ha incorporat a l’expedient de contractació el plec de clàusules administratives
particulars.
En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de
2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de
Govern Local, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523646222407540164 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per adjudicar, per tramitació ordinària i
procediment obert simplificat, el contracte de servei de la direcció facultativa del lot 1
de les obres de reforma de la Masia de Can Gomar de Castelldefels com a equipament
juvenil, 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 els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir
la contractació del servei de referència.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l'any
2021, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 31/9200/62200/AREA23 projecte
INV_APT_0262 per import de 89.540,00 euros, IVA inclòs.
De conformitat amb l’article 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aquest despesa es podrà reajustar, en el seu cas.
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 Elena Casalegno Figueroa, Cap de la
Unitat Intermèdia d’Obres i Edificis Municipals.
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.
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