Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2018/7970
Gestió de Contractes

Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix
Llobregat),
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 15 de novembre de 2018, va adoptar,
entre altres, l'acord següent:
PUNT 9è.-

2018/7970
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’EXECUCIÓ
DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE
L’EDIFICI DE LA REPÚBLICA, SITUAT AL CARRER ARCADI BALAGUER, 2729 DE CASTELLDEFELS

Vist el Decret d’Alcaldia de data 4 de setembre de 2018 pel qual s’incoa expedient de
contractació d’execució de les obres compreses al projecte bàsic de rehabilitació i
ampliació de l’edifici de la república, situat al carrer Arcadi Balaguer, 27-29 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 simplificat, el contracte d’execució de les obres compreses al
projecte bàsic de rehabilitació i ampliació de l’edifici de la república, situat al carrer
Arcadi Balaguer, 27-29 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 de les obres de referència.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació respecte a l’any 2018,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.9200.62200 INV_APT_0221 per import de
1.757.987,04 euros, IVA inclòs.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :11777132106410331250 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

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 la direcció facultativa de l’obra, i
com a responsable del seguiment del contracte per part de l’Ajuntament 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.
La secretària
accidental,

Signat electrònicament el
16/11/2018,13:53:38
Tatiana Mansilla Benito
Ajuntament de
Castelldefels

