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SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

Identificació:

Acordar el 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 a Montmeló

Interessat:

Ajuntament de Montmeló.

Informe
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.
Atès que 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.
Vist que en data 1 de desembre de 2020 es va publicar la licitació al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Montmeló.
Atès que en data 10 de desembre de 2020 vam rebre correu electrònic del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
Vist que en el correu electrònic rebut del COAC es posa de de manifest la possibilitat que hi ha
determinats aspectes dels plecs que poden induir a error.
Vista la reunió de data de 17 de desembre de 2020 amb els serveis jurídics del COAC.

Proposo
El desistiment del procediment per l’aprovació dels plecs clàusules tècniques i administratives
per procediment obert 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.

Montmeló, signat electrònicament
Toni Fernandez Alonso
Tècnic aux. de serveis i obres
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