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DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT PER L'APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES PER LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT
GRAN
En data 24 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local va iniciar i tramitar
l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment
obert pel contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la
Residència assistida i Centre de dia per a gent gran a Montmeló i el seu entorn urbà.
Aquesta tramitació tenia un pressupost base de licitació de la contractació de 75.600
euros (IVA inclòs), amb un Pressupost Base de Licitació (IVA exclòs) 62.479,34 €, i
un IVA (21%) de 13.120,66 euros.
En la mateixa data 24 de novembre de 2020, es van aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que
havien de regir el contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i
executiu de la Residència assistida i Centre de dia per a gent gran a Montmeló i el
seu entorn urbà.
En data 1 de desembre de 2020 es va publicar la licitació al Perfil del Contractant
de l’Ajuntament de Montmeló.
En data 10 de desembre de 2020 va tenir entrada un correu electrònic del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC)on es posava diversos aspectes dels plecs
que podien induir a error.
Atès que l’adopció és competència d’aquesta junta de govern en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 398,
de data 18 de juny de 2019 (BOPB de data 28 de juny de 2019).
Per tot el que s'exposa i a proposta del regidor de l'àrea Desenvolupament urbà,
Sostenibilitat i Habitatge, la Junta de Govern Local adopta el següent
A C O R D
PRIMER.- Desistir del procediment de licitació de la redacció de l’avantprojecte, del
projecte bàsic i executiu, de la Residència assistida i servei de Centre de dia per a
gent gran de Montmeló i el seu entorn urbà.
SEGON.- Notificar aquest acord mitjançant la publicació al Perfil del contractant de
l’ajuntament de Montmeló.
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