DILIGÈNCIA: Per fer constar que
aquesta resolució ha quedat registrada
en el llibre de resolucions
corresponent amb el número i data
que s'indiquen: 201904000037
20/08/2019

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
X2019000637/RA022019000013
SERVEI: FUNDACIÓ JOAN ABELLÓ

Atès el Projecte de l’obra de “La reforma de la coberta de la Casa del Pintor Abelló a
l’Estudi de l’artista” de Mollet del Vallès, pels arquitectes Oriol Cusidó i Garí i Irene
Marzo Llovet, de Taller 9s arquitectes, amb un pressupost total per a coneixement de
l’administració de 141.150,19 euros, IVA inclòs.
Atès el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de
l’obra esmentada.
Ates l’informe emès pel Cap de secció d'obres i infraestructures de territori de data 11
de gener de 2019.
Atesos els informes emesos per la Intervenció de Fons i per la Secretaria General.
Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Vistes les competències atorgades a la Presidència per l’article 14.g dels estatuts de la
Fundació.

HE RESOLT
1. Aprovar inicialment el projecte de l'obra Reforma de la coberta de la casa del pintor
de Mollet del Vallès, amb un pressupost total per a coneixement de l’administració
de de 141.150,19 euros, IVA inclòs, el qual conté l’Estudi bàsic de seguretat i salut
corresponent.
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2.

Sotmetre el projecte de l'obra a informació pública mitjançant la publicació d'un
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona pel termini de trenta dies,
per tal que es puguin presentar al·legacions.

3.

Tenir el projecte de l'obra per aprovat definitivament en el cas que durant el termini
d'informació pública no es presentin al·legacions.

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte “La
reforma de la coberta de la Casa del Pintor Abelló a l’Estudi de l’artista” de Mollet
del Vallès de Mollet del Vallès.
5. Convocar licitació del contracte d’obres de referència, mitjançant procediment
obert, aplicant mesures de gestió eficient per qüestió d’import, de conformitat amb
l’article 8 del Decret 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, per un pressupost base de licitació de 102.309,83 euros, IVA
exclòs.
6. Autoritzar la despesa de 123.794,89 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de la Fundació Municipal Joan Abelló de 2019.
7.

Condicionar la licitació a l'aprovació definitiva del projecte de l'obra

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

[firma]

EL PRESIDENT
MONRÀS GALINDO, JOSEP
20/08/2019
[Firma02-01]
EL SECRETARI ACCIDENTAL
PEREZ MARIN, JOSEP
20/08/2019
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