Expedient: 000010/2021-COO
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 29 de
novembre de 2021, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
TEXT DE L’ACORD
3.7. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I COMPRES. APROVACIÓ EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE LA
TORRE DE L’AIGUA; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ (10/2021-COO)
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. 10/2021-COO, incoat per Providència del
president de l’àrea territorial, que té per objecte l’execució de les obres descrites al
projecte de restauració de la Torre de l’Aigua i annexos, a la Casa de les Aigües de
Montcada;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 28 de setembre de 2020, va
aprovar el projecte de les obres esmentades;
Vist el plec de condicions administratives 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 simplificat i els criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte és de 164.421,02 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. 10/2021-COO, que té per
objecte l’execució de les obres descrites al projecte de restauració de la Torre de
l’Aigua i annexos, a la Casa de les Aigües de Montcada.
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SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres
esmentades pel procediment obert simplificat.

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 13521561724042024045

1/2

TERCER. Aprovar el corresponent document comptable, inclòs a la llista annexa amb
referència núm. 12021002311.
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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