Ajuntament de Baix Pallars

PROVISIÓ D'ALCALDIA

Antecedents, fets i consideracions:
Atès que el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable és un servei mínim obligatori
que han de prestat tots els municipis, d’acord amb el que preveu l’article 26.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès que la normativa sanitària vigent estableix que hi ha la responsabilitat de garantir
que l’aigua del municipi sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor
i li correspon el control de la qualitat de l’aigua.
Atès que és del tot necessari procedir a la neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua
potable del municipi un cop a l’any.
Atès que l’Ajuntament de Baix Pallars no disposa de suficients operaris ni dels mitjans
suficients per poder dur a terme l’esmentada prestació, fa que sigui necessari la
realització d’un contracte i el procediment escollit per a la seva satisfacció és el
procediment obert simplificat sumari, d’acord amb el previst a l’article 159.6 de la Lleida
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 214/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès que l’objecte del contracte és la neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua potable
del municipi, aquest és tipifica com a contracte administratiu de serveis, d’acord amb el
previst a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
Públic.
Atès les característiques del contracte:
Tipus de contracte: CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte del contracte: NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA POTABLE
DEL MUNICIPI
Procediment de contractació: Obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte total: 28.358,50 €
Valor estimat del contracte anual: 5.671,70 €

IVA: 1.191,06 €

Preu anual: 6.862,76 €
Durada: Tres anys prorrogables a dos anys més.
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Ajuntament de Baix Pallars

Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
sector Públic.
Atès el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local en relació a la competència.
A la vista de l’anterior,
DISPOSO
Primer.- Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents.
Segon.- Que per Intervenció s'emeti informe sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de
determinar l'òrgan competent per contractar.
Tercer.- Que per Secretaria s'emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir.
Quart.- Que per part dels serveis tècnics municipals s’emeti informe en relació a la no
necessitat de lots, als criteris d’adjudicació i al preu del contracte.
Cinquè.- Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars que han
de regir el contracte i el procés d'adjudicació i el plec de prescripcions tècniques.
Sisè.- Que per la Intervenció es faci la retenció de crèdit, que acrediti que existeix crèdit
suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte i que
emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.

Gerri de al Sal, 4 de març de 2021.

L’Alcaldessa
Anna Sentinella Amengual
Document signat electrònicament
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