Expedient: 13/2022/SCC
Procedència: Servei de contractació i compres

MARÍA JOSÉ LÓPEZ PALLARÉS, SECRETÀRIA GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
MONTCADA I REIXAC, PROVÍNCIA DE BARCELONA,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 7 de juny de
2022, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
TEXT DE L’ACORD
3.3. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I COMPRES. APROVACIÓ EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ CO2022000017 PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LES FUSTERIES D’ALUMINI, PERSIANES,
MOSQUITERES I ESTORS DE LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES DEL MUNICIPI; I
CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ (13/2022/SCC)
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000017 (13/2022/SCC), incoat
per providència del regidor delegat de Serveis municipals i Espai públic, que té per
objecte la prestació del servei de manteniment i reparació de les fusteries d’alumini,
persianes, mosquiteres i estors de les diferents dependències del municipi;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació
obert simplificat, i els criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte, considerant el pressupost dels dos anys de
durada del contracte, més dues pròrrogues eventuals d’un any cadascuna i una
eventual modificació del 20%, és de 120.000,00 euros
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000017
(13/2022/SCC), que té per objecte la prestació del servei de substitució de
manteniment i reparació de les fusteries d’alumini, persianes, mosquiteres i estors de
les diferents dependències del municipi.
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SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del servei
esmentat pel procediment obert simplificat.
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TERCER. Aprovar el document comptable corresponent, inclòs a la llista annexa núm.
12022000730.
Perquè així consti, i amb la reserva a què es refereix l’article 206 del Reial Decret
2568/86 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, lliuro aquesta certificació, d’ordre i
amb el vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa, en la data que figura al peu de la meva
signatura.
Signat a Montcada i Reixac.
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Vist i plau
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