DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 000002/2020-COO
Procedència: Servei de contractació i compres

A Montcada i Reixac,
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. 2/2020-COO, incoat per Providència del
President de l’Àrea Territorial, que té per objecte la instal·lació de calefacció per sostre
radiant a la pista coberta de la zona esportiva municipal del carrer Bonavista;
Vist el plec de condicions particulars que s’ha elaborat per a l’adjudicació i regulació
del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació
obert abreujat i el criteri de selecció únic;
Atès que el valor estimat del contracte és de 67.309,83 euros (sense comptar l'IVA);
Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i la
resta de la normativa aplicable,
Vista la proposta presentada.
Aquesta Alcaldia RESOL:
1r. APROVAR l’expedient de contractació núm. 2/2020-COO, que té per objecte la
instal·lació de calefacció per sostre radiant a la pista coberta de la zona esportiva
municipal del carrer Bonavista.
2n. APROVAR i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres
esmentades pel procediment obert abreujat.
3r. APROVAR el document d’autorització de la despesa, amb càrrec a la partida de
l’estat de despeses del Pressupost de l’Ajuntament núm. 112 34200 63200 181134:
“poliesportiu pista verda”, per un import de 56.111,88 euros.
4t. APROVAR el document d’autorització de la despesa, amb càrrec a la partida de
l’estat de despeses del Pressupost de l’Ajuntament núm. 112 92000 62200 191101:
“millora equipaments municipals”, per un import de 25.333,01 euros.
Montcada i Reixac,
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Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.
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Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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