RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
X2019004979/RA012019001325
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès el Decret d’alcaldia de 29 de març de 2019, d’aprovació del Projecte d’obra local
ordinària Substitució de la fusteria de la Biblioteca de Can Mulà de Mollet del Vallès,
redactat pels serveis tècnics municipals de l’àmbit de Qualitat Urbana del Servei de
Paisatge Urbà, Promoció Ambiental i Medi Ambient, amb un pressupost total de
109.681,72 euros, IVA inclòs (RA012019001166/X2019004431).
Atès l’expedient de contractació de l’obra Substitució de la fusteria de la Biblioteca de
Can Mulà de Mollet del Vallès, exp. COOB/19005 (E0792019000004/X2019004966).
Atès l’informe de necessitats emès per la cap de Secció de Qualitat Urbana de data 9 de
maig de 2019.
Atès el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de
l’obra de referència.
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres de data 17 de maig de
2019.
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 2019.
Atesos els articles 13, 25, 62, 87, 88, 99, 102, 116, 117, 122, 131, 135, 140, 145, 147,
190, 191, 192, 204, 205, 212, 213, 215, 216 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.
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HE RESOLT
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte
d’obres Substitució de la fusteria de la Biblioteca de Can Mulà de Mollet del Vallès.
2. Convocar licitació del contracte d’obres de referència, mitjançant procediment obert
simplificat, per un pressupost base de licitació de 90.646,05 euros, IVA 21% inclòs.
3. Autoritzar la despesa de 109.681,72 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del pressupost municipal de 2019 següent:
Aplicació
F0-63229-3300

Projecte
2019/2/INVER/8/1

Referència
220190001061

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

Import
Operació
109.681,72 € 920190001857

[firma]

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
12/06/2019
[Firma02-01]
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