RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
X2021010656/RA012021002606
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès el Decret de la regidora de coordinació de l’Àrea de Governança, Economia i
Serveis Territorials de 16 de juny de 2021, d’aprovació del projecte d’obra local
ordinària d’ampliació del pavelló municipal d’esport de Plana Lledó, redactada pels
serveis tècnics municipals, amb un pressupost total per a coneixement de
l’administració de 81.317,92 euros, IVA inclòs (X2021009945/RA012021002422).
Atès el certificat emès per la Secretaria de data 17 de juliol de 2021 en què sotmès a
informació pública el projecte d’obra local ordinària de referencia, es considera aprovat
definitivament, de conformitat amb l’òrgan competent que la va aprovar.
Atès l’expedient de contractació de l’obra d’ampliació del pavelló municipal d’esport de
Plana Lledó, exp COOB/21010 (E0792021000009/X2021010655).
Atès l’informe de necessitats emès per l’arquitecte tècnic del Servei de Territori i per la
cap de Servei de Territori de data de 23 de juny de 2021.
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
2021.
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
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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 2, 5 i 6.e) del Decret d’alcaldia de 13 de novembre de 2019, de
delegació de competències, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) en data 25 de novembre de 2019.

HE RESOLT
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte
d’obres d’ampliació del pavelló municipal d’esport de Plana Lledó.
2. Convocar licitació del contracte d’obres de referència, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, per un pressupost base de licitació de 81.317,92 euros, IVA
21% inclòs.
3. Autoritzar la despesa de 81.317,92 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G0 3300 632.29 “edificis condicionament equipaments municipals” del
pressupost municipal de 2021 següent:
Aplicació
G0 3300 632.29

Import
81.317,92 €
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

[Firma02-01]
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