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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
X2018016051/RA012018003813
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès el Decret d’alcaldia de 8 de novembre de 2018, d’aprovació inicial del Projecte
d’obra local ordinària Substitució de paviments del carrer Gaietà Vínzia en el tram de
l’avinguda Jaume I i fins el carrer Tarragona, redactat David Blazquez Aguirre de DBA
Estudis i Projectes, amb un pressupost total de 356.149,13 euros, IVA inclòs
(RA012018003716/X2018015637).
Atesos els anuncis d’informació pública del Projecte d’obra local ordinària de referència
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el Tauler
d’edictes electrònic de la corporació, ambdós en data 22 de novembre de 2018.
Atès l’expedient de contractació de l’obra Substitució de paviments del carrer Gaietà
Vínzia en el tram de l’avinguda Jaume I i fins el carrer Tarragona, exp. COOB/18012
(E0792018000026/X2018016034).
Atès l’informe de necessitats per a la contractació de l’obra de referència emès pel cap
d’Unitat Tècnica de Parcs i Jardins i pel cap del Servei de Paisatge Urbà, Promoció
Ambiental i Medi Ambient de data 13 de desembre de 2018.
Atès el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de
l’obra de referència.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Contractació i Compres de data 19 de
desembre de 2018.
Atès l’informe emès per la Intervenció de Fons i per la Secretaria General.
Atesos els articles 174, 184, 185 i 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les bases 33,
45, 46, 47, 49, 50 i 95 de les Bases d’Execució del pressupost municipal de 2018.

Codi segur de verificació: af3db037-72a8-4739-994f-cb7452442a84
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat 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.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Atesos els articles 13, 25, 28, 29, 62, 63, 88, 99, 101, 106, 107, 109, 116, 117, 122, 131,
135, 138, 140, 141, 145, 149, 150, 153, 159, 190, 191, 192, 198, 212, 213 i les
disposicions addicionals segona, apartat 1, tercera, apartats 3 i 8, quinzena i setzena de
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.

HE RESOLT
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte
d’obres de Substitució de paviments del carrer Gaietà Vínzia en el tram de
l’avinguda Jaume I i fins el carrer Tarragona s.
2. Convocar licitació del contracte d’obres de referència, mitjançant procediment obert
simplificat, per un pressupost base de licitació de 356.149,13 euros, IVA 21%
inclòs.
3. Aplicar la despesa de 356.149,13 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària E2-609.00-1342 o la corresponent de l’exercici futur, i condicionar la
seva efectivitat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal
de 2019:
Pressupost
2019

Import
356.149,13 €

4. Condicionar l’acte de licitació a l’aprovació definitiva del Projecte corresponent a
l’obra de referència.
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
28/12/2018
[Firma02-01]
EL SECRETARI ACCIDENTAL
ALEMANY GALLEN, RUBEN
28/12/2018
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