RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
X2021010046/RA012021002442
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès l’expedient de contractació de contracte mixt de subministrament i manteniment de
dos marcadors electrònics esportius nivell 2 i de dos jocs complets de dues cistelles de
bàsquet, exp. COSU/21008 (E0832021000010/X2021010041).
Atès el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació de referència.
Atesos l’informe de necessitats emès pel cap de Secció d’Esports i el coordinador
d’Àmbit de Serveis Personals i Acció Cívica de data 2 de juliol de 2021.
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres.
Atesos els informes mesos per la Secretaria General i per la Intervenció de Fons.
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 l’article 122.5 i la disposició addicional segona, apartat primer, 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 i el Plec de prescripcions
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tècniques que ha de regir el contracte mixt de subministrament i manteniment de dos
marcadors electrònics esportius nivell 2 i de dos jocs complets de dues cistelles de
bàsquet.
2. Convocar licitació del contracte de subministrament de referència, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, per un pressupost base de licitació de
68.745,61 euros, IVA del 21% inclòs per import de 11.931,05 euros.
3. Autoritzar la despesa de 65.577,83 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
del pressupost municipal de 2021 G0-3300-632.29 Edificis. Condicionament
equipaments municipals, pel període d’1 d’octubre de 2021 a 31 de desembre de 2021.
4. Aplicar la despesa de 3.167,78 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G23420-213.00 “Reparació maquinaria, instal·lacions i utillatge” o la corresponent dels
exercicis futurs, i condicionar la seva efectivitat a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos municipals de 2022, 2023 i 2024 d’acord amb el quadre
següent:
Anualitat
1
2
3

Pressupost
2022
2023
2024

Període
01.10.2021 a 31.12.2021
01.01.2022 a 31.10.2022
01.11.2022 a 31.12.2022
01.01.2023 a 31.10.2023
01.11.2023 a 31.12.2023
01.01.2024 a 31.10.2024
Total

Import
Totals
0,00 €
0,00 €
0,00 €
144,00 €
863,94 €
719,94 €
383,98 €
2.303,84 €
1.919,86 €
3.167,78 €

Període
01.01.2022 a 31.12.2022
01.01.2023 a 31.12.2023
01.01.2024 a 31.10.2024
Total

Import
144,00 €
1.103,92 €
1.919,86 €
3.167,78 €

Aplicació
G2-3420-213.00

Codi segur de verificació: c579d6c7-cb5e-485c-865b-85d6ff69d78e
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

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

[firma]

[Firma02-01]
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