RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE
GOVERNANÇA, TERRITORI I ACCIÓ CLIMÀTICA
X2022013606/RA012022002277
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atesa la resolució provisional de 17 de febrer de 2022 i la resolució definitiva de 20 de
maig de 2022 favorables d’ajudes a municipis de més de 50.000 habitants per a la
implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible i digital del
transport urbà del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a favor de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès d’acord amb la sol·licitud presentada per
l’Ajuntament de Mollet, codi PRTRMU-21-00041:
Codi Actuació

Actuació

P4_L2‐20210
909‐1

Execució de les mesures
del Pla Director de la
bicicleta
Peatonalització
de
l’entorn de l’església St
Vicenç
Mesures per a la millora
de l’accessibilitat
Adquisició
d’autobús
elèctric per a la flota de
transport públic de la
ciutat

P6_L220210924-3
P6_L220210910-2
P6_L220210910-1

Import
Sol·licitat
812.358,00 €

Fons propis

Cost
total
Projecte

Import
atorgar

a

728.814,00 €

535.168,00 €

2.671.049,00 €

2.135.881,00 €

Abonament
2022

Abonament
2023

1.441.719,68 €

694.161,32 €

394.709,00 €
200.000,00 €

Atesa la Resolució d’Alcaldia de 13 de juny de 2022, de declarar la urgència en la
tramitació i aprovació inicial del Projecte d’obra local ordinària de Millores
d’accessibilitat als guals de vianants de Mollet del Vallès, redactat per EDDAB
Arquitectura, SLP, amb NIF B65622458, i supervisat pels serveis tècnics municipals,
amb un pressupost total per a coneixement de l’administració de 491.840,80 euros, IVA
inclòs (X2022014156/RA012022002391).
Atès l’expedient de contractació de l’obra Millores d'accessibilitat als guals per a
vianants de Mollet del Vallès, exp. COOB/22015 (E0792022000015/X2022013603).

Codi segur de verificació: 4612bc2e-7364-4e95-8513-57c18a332d00
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

Atès l’informe de necessitats emès per l’arquitecte d’Obres i Infraestructures i el
coordinador de l’àmbit de Territori, Planificació urbanística i Obres de data 17 de juny
de 2022.
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres.
Atès l’informe emès per la Secretaria General i per la Intervenció de Fons.
Atès el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de
l’obra de referència.
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.
Atès 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 l’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 13 de juny de 2022, de
delegació de competències.
Atès el RDL 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació,
transformació i resiliència i les ordres ministerials: Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació,
transformació i resiliència; Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i
objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del
Pla de recuperació, transformació i resiliència i Ordre TMA/892/2021, de 17 d'agost,
per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajudes a municipis per a la
implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del
transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i
s'aprova i publica la convocatòria corresponent a l'exercici 2021.

HE RESOLT
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1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte
d’obres millores d’accessibilitat als guals de vianants de Mollet del Vallès,
corresponent a l’actuació “Mesures per a la millora de l'accessibilitat” del Pla de
Recuperació, Transformació i Recuperació finançada per la Unió Europea –
NextGenerationEU, corresponent a la inversió 1 “Programa d’ajudes a municipis per a
la implantació de zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible”,
component 1 “Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns
urbans metropolitans”, codi identificació d’actuació: P6_L2-20210910-2.
2. Convocar licitació del contracte d’obres de referència, mitjançant procediment obert
simplificat, per un pressupost base de licitació de 491.840,80 euros, IVA 21%
inclòs.
3. Autoritzar la despesa de 491.840,80 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària E0-1511-611.61 del pressupost municipal de 2022, sotmesa a
condició suspensiva de la fermesa del finançament del contracte.
4. Sotmetre a condició suspensiva l’adjudicació del contracte a l’aprovació definitiva
del projecte d’obra local de referència.

Per delegació de l’Alcaldia: Resolució de 13 de Juny de 2022
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

[Firma02-01]
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