Anna Areny i Torra, secretària del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb seu a
Mollerussa (Lleida),
CERTIFICO: Que aquesta entitat, en sessió plenària ordinària realitzada el dia 17 de
maig de 2021, va adoptar, entre altres, l’acord següent:
“4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’EXECUCIÓ, D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL SERVEI I DE L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L’EDIFICI DE SERVEIS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA
D’URGELL
El Sr. president dona compte de:
Atès que l’objecte d’aquest contracte és l’execució i l’adequació i millora del servei i de
l’eficiència energètica de l’edifici de serveis del Consell Comarcal del Pla d’Urgell;
Atès que el projecte bàsic redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell va ser aprovat inicialment pel Ple de l’entitat en sessió ordinària realitzada el dia
8 de març de 2021, havent quedat aprovat definitivament per no haver- se presentat
al·legacions dins del termini d’exposició pública;
Atès que es pretén reformar l’edifici de serveis per millorar-ne la funcionalitat i la seva
eficiència energètica;
Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell ofereix serveis als ajuntaments i ciutadans
de la comarca del Pla d’Urgell, els quals s’estructuren en 5 grans àrees:
− Àrea de Govern
− Àrea de d’Atenció a les Persones i Educació
− Àrea de Territori i Sostenibilitat
− Àrea de Serveis Generals
− Àrea de Desenvolupament econòmic local.
Atès que alguns d’aquests serveis es troben amb mancança d’espais o amb espais
sense la privacitat d’atenció adequada i s’ha observat per part dels serveis tècnics de la
corporació que els usos actuals dels espais a modificar, no s’ajusten a les necessitats i
usos previstos al projecte original de l’edifici, així com la necessitat de millorar els espais
ja que actualment no reuneixen les millors condicions per l’atenció dels usuaris dels
diferents serveis;
Atès l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
relatiu als contractes d’obres;

Atès que s’ha emès informe de secretaria en relació amb el procediment a seguir i la
normativa aplicable;
Atès que la legislació aplicable és la següent:
-

-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant
LCSP.
Pel RDL 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.
El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que
no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.

Atès que d’acord amb l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes per part de
les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte;
Atès que d’acord amb l’apartat 3er de l’article 116 de la LCSP s’estableix que a
l’expedient s’incorporaran els plecs de clàusules que han de regir el contracte;
Atès que d’acord amb l’apartat 4art de l’article 116 de la LCSP, a l’expedient s’haurà de
justificar adequadament:
- L’elecció del procediment de licitació
- La classificació que s’exigeixi als participants.
- Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els
criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com també
les condicions especials d’execució del mateix.
- El valor estimat del contracte amb indicació dels conceptes que l’integren,
incloent els costos laborals si existissin.
- La necessitat de contractar i la seva relació amb l’objecte del contracte, directa,
clara i proporcional.
- Als contractes de serveis, informe d’insuficiència de mitjans
- La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, en el seu cas.
Atès que en l’expedient de contractació consta la memòria justificativa de data 30 d’abril
de 2021;
Atès que la disposició addicional 2ª de la LCSP estableix que correspon a la presidència
la competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no supera el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros, inclosos els
de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, eventuals
pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el

percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia senyalada;
Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té
les atribucions següents:
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el
5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general
aplicable al procediment negociat;
Atès que segons la Base 22a de les d’execució del Pressupost de l’exercici 2021, el Ple
del Consell Comarcal serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la
despesa en cas de contractes que el seu import sigui superior a 79.080,70 €;
Vistos els informes de secretaria de data 29 i 30 d’abril de 2021;
Atès l’informe d’intervenció de data 5 de maig de 2021;
Atès l’informe favorable de la Comissió d’Economia i Hisenda, Règim Intern i
Transparència celebrada en data 11 de maig de 2021;
Es proposa al Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, de les obres d’execució, d’adequació i millora del servei i de l’eficiència
energètica de l’edifici de serveis del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, convocant-ne la
seva licitació, i així mateix trobar justificades i complimentades les disposicions de
caràcter general que determina la LCSP vers la necessitat i idoneïtat del contracte.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que han de regir el contracte per procediment obert i tramitació ordinària de
les obres d’execució, d’adequació i millora del servei i de l’eficiència energètica de
l’edifici de serveis del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per un import total de
220.423,10 €, IVA exclòs.
TERCER. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida econòmica 1 9200162300 01
del pressupost econòmic per a l’any 2021.
QUART. Publicar al perfil del contractant l’anunci de licitació, així com també tota la
documentació integrant de l’expedient de contractació.
CINQUÈ. Facultar al Sr. President per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’execució del contingut d’aquest acord.

El Sr. president sotmet a votació la proposta i els membres del Ple l’aproven per majoria
simple amb el següent resultat:
Vots a favor: 9 vots dels membres del grup JUNTSxCAT.
Abstencions: 8 vots dels membres del grup ERC-AM.”
De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’estén aquest certificat, a reserva de
les consideracions que resultin de l’aprovació de l’acta.
I perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del Sr. president, a Mollerussa,
a la data de la signatura electrònica.
Vist i plau
EL PRESIDENT

Rafel Panadés i Farré
_____________________________________________________________________
Document signat electrònicament

