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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 

PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES, PER PROCEDIMENT OBERT, DE 

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL NOU PONT DE PAS SOBRE LES VIES DEL 

FERROCARRIL A L’AVINGUDA PUIG DE JORBA DINS DEL PLA DE MILLORES 

DE LA MOBILITAT AL BARRI DE VALLBONA DE BARCELONA 

 

Vist l’informe emès per la Gerència del Consorci del Besòs en data 21 de novembre de 
2018, en el qual s’exposa la necessitat de promoure la licitació de l’execució del 
projecte del Nou Pont de Pas sobre les vies del ferrocarril a l’Avinguda Puig de Jorba 
dins del Pla de Millores de la Mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona. 

Vist l’informe de data 12 de desembre de 2018, emès pel Director de Serveis Tècnics 

del Consorci del Besòs justificatiu de la idoneïtat del contracte. 

 

Vist l’esborrany de Plec de Clàusules Administratives Particulars i l’esborrany de Plec 

de Prescripcions Tècniques que hauran de regir l’adjudicació, pel procediment obert, 

del contracte d’obres per a l’execució del Projecte del nou pont de pas sobre les vies 

del ferrocarril a l’avinguda Puig de Jorba dins del Pla de Millores de la mobilitat al barri 

de Vallbona de Barcelona.  

 

Vist l’informe jurídic de data 20 de desembre de 2018, emès pel Director de Serveis 

Generals del Consorci del Besòs informant sobre l’ajust dels plecs de clàusules 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques als articles 116, 117, 

121, 122, 123, 201 i 202 de la LCSP i pel que informa favorablement sobre la seva 

aprovació. 

 

Vist que el valor estimat del contracte és de vuit cents noranta sis mil quatre cents 

seixanta amb setanta un cèntims d’euro (896.460,71€) IVA exclòs, essent cent vuitanta 

vuit mil dos cents cinquanta sis euros amb setanta cinc cèntims (188.256,75€) la 

quantitat  d’IVA, el qual es farà efectiu a càrrec de la partida pressupostaria 

D/65099/15320 del Pressupost del Consorci del Besòs per a l’exercici 2019. 

 

Per tot el que s’ha exposat i de conformitat amb el que disposa l’article 117 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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, així com l’acord de delegació de 

competències adoptat pel Consell General el dia 15 de novembre de 2018 i l’article 

14.2.k) dels Estatus del Consorci del Besòs,  

 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars que hauran de regir l’adjudicació, pel procediment 

obert, del contracte d’obres per a l’execució del Projecte del nou pont de pas sobre les 
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vies del ferrocarril a l’Avinguda Puig de Jorba dins del Pla de millores de la mobilitat al 

Barri de Vallbona de Barcelona. 

 

SEGON.- APROVAR l’expedient de contractació. 

 

TERCER.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte i la 

convocatòria de la licitació del referit contracte, mitjançant la seva publicació en el 

perfil del contractant del Consorci del Besòs, d’acord amb les condicions i terminis per 

a la presentació d’ofertes que consta en els plecs de clàusules administratives 

particulars aprovats. 

 

Sant Adrià de Besòs, a 21 de desembre de 2018 

 

 

 

Janet Sanz Cid 

Presidenta 


		2018-12-21T13:16:37+0100
	CPISR-1 C Janet Sanz Cid




