RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE
GOVERNANÇA, TERRITORI I ACCIÓ CLIMÀTICA
X2022014971/RA012022002586
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès l’expedient de contractació de serveis de direcció d’execució i coordinació de
seguretat i salut de les obres de reforma i rehabilitació del Pavelló de la Riera Seca
(fases 1a + 1b) de Mollet del Vallès, exp. COSE/22026 E0822022000020
(X2022014967).
Atès el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació de referència.
Atesos l’informe de necessitats emès per l’arquitecta d’Inspecció de Serveis Territorials
i pel coordinador de l’àmbit de Territori, Planificació Urbanística i Obres.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Contractació i Compres.
Atesos els informes emesos per la Secretaria General i per la Intervenció de Fons.
Atès el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les Bases d’Execució del pressupost municipal de
2022.
Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i article 53.1.o) del 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.
Atesos els punts 1.1.b), 5, 6.e) i 7 del Decret d’alcaldia de delegació d’atribucions als
regidors de 13 de juny de 2022, publicat en el BOPB de 28 de juny de 2022.
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HE RESOLT
1. Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran el contracte de serveis de direcció d’execució i coordinació de
seguretat i salut de les obres de reforma i rehabilitació del Pavelló de la Riera Seca
(fases 1a + 1b) de Mollet del Vallès.
2.

Convocar licitació del contracte de referència, mitjançant procediment obert
simplificat, per un pressupost màxim base de licitació de 66.973,42 euros, IVA
21% inclòs.

3. Autoritzar la despesa de 66.973,42 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària F1-632.29-9330 del pressupost municipal de 2022, condicionada al
crèdit per a l’exercici en el qual s’autoritza en el pressupost i a la fermesa del
finançament.
4. Publicar l’anunci de la licitació en el Perfil del contractant.

Per delegació de l’Alcaldia: Resolució de 13 de Juny de 2022 publicat al BOPB de 28 de
Juny del mateix any

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

[Firma02-01]
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