Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
L’ajuntament de Golmés, d’acord amb l’informe de necessitat redactat pel tècnic
municipal, ha de contractar les obres contemplades en el Projecte de reposició de la xarxa
de sanejament del nucli antic de Golmés atès el mal estat de la xarxa de clavegueram en
aquesta zona, amb fuites d’aigua al subsol, amb afectació a la via publica i als edificis
confrontants, del que es desprèn la urgència de l’actuació.
Aquesta actuació està subvencionada pel Pla d’Obres i Serveis (PUOSC), per l’anualitat
2024, d’acord amb la resolució definitiva del Secretaria general d’Administració Local i
relacions amb l’Aran de data 27 de novembre de 2020.
Atesa la urgència de l’actuació es considera necessari avançar l’actuació a aquest any,
finançant les obres amb fons propis provinents del romanent de tresoreria de l’exercici
2020, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient de modificació de crèdit
2/2021 aprovada per Ple de data 25 de març de 2021.
Les obres consisteixen en la retirada i reposició de la xarxa de recollida d’aigües fecals i
realització de la xarxa de recollida d’aigües pluvials del C/ Major, Plaça major, C/ Excases i
C/ Cendra. Es tracta de la reparació i reposició de la xarxa de sanejament unitària de
formigó, per una nova xarxa separativa d’aigües pluvials i d’aigües fecals de polietilè amb
una longitud de 339,27 ml.
2. Descripció de la situació actual
Per Alcaldia es va encarregar al tècnic municipal, Carles Olomí Niubó, la redacció del
Projecte de reposició de la xarxa de sanejament del nucli antic de Golmés, amb les
característiques específiques i concretes d’aquest tipus d’actuacions.
Les obres estan considerades com a obres de conservació i manteniment, atès que el seu
objecte és el manteniment i reparació de la xarxa de sanejament considerat un servei bàsic
del municipi.
El tècnic municipal ha redactat el Projecte de reposició de la xarxa de sanejament del nucli
antic de Golmés, amb un pressupost d’execució de 127.358,61 euros i 26.745,31 euros
d’IVA, conformant un total de 154.103,92 euros.
Aquet document junt amb els plecs tècnics regiran al procediment de licitació.
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública i per la que se deroga la Directiva 2004/18/CE
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (aplicable segons la D.T. 1ª de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel que s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

4. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes en el Projecte de reposició de la
xarxa de sanejament del nucli antic de Golmés, redactada pel tècnic municipal Carles
Olomí Niubó, en data gener 2021, i que ha estat aprovat per la Junta de Govern Local de la
Corporació de Golmés de data 23 de març de 2021, publicat inicialment al BOP núm. 60, de
data 29 de març de 2021.
Atès que el document encara es troba en exposició pública, i no es disposa de l’aprovació
definitiva, en cas de presentar-se al·legacions s’haurà de tenir en consideració per a
l’execució de les obres, el document aprovat definitivament.
Fins a la data no s’ha presentat cap al·legació.
5. Valor Estimat del contracte
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 127.358,61 euros i 26.745,31
euros d’IVA, conformant un total de 154.103,92 euros.
Aquesta actuació es finança amb recursos propis, d’acord amb la modificació de crèdit
núm. 2/2021, del pressupost vigent per l’exercici 2021, per aplicació del romanent de
tresoreria per despeses generals resultant de la liquidació del pressupost del 2020.
Respecte a l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i sostenibilitat financera,
l’actuació comporta incompliment de l’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa
atès que l’actuació no estava contemplada en el pressupost inicial de despeses, aprovat
per Ple de la Corporació de data 30 de desembre de 2021, i el seu finançament amb fons
propis prové del romanent de tresoreria.
Tot i així, atenent a l’Acord del Consell de Ministres de 10 d’octubre de 2020, i en motiu de
la crisi sanitària i econòmica que està ocasionant la pandèmia provocada per la COVID-19,
pels exercicis 2020 i 2021 es suspèn l’aplicació de les regles fiscals d’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera fet que suposa que el seu
incompliment no comportarà l’aplicació de cap Pla econòmic financer.
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L’actuació no comporta incompliment de sostenibilitat financera atès que no es concerta
cap operació de tresoreria, sinó que es finança amb fons de tresoreria.
Atès que l’actuació està subvencionada amb 120.000,00 euros pel POUSC, anualitat 2024,
s’haurà de fer els ajustaments corresponents a la liquidació del pressupost amb els ajustos
de desviacions positives o negatives de finançament del resultat pressupostari.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
Ateses les característiques del contracte, i atenent al seu import, es considera que el
procediment més adient per dur a terme la licitació és el procediment obert simplificat
previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Tot empresari interessat podrà presentar una proposició, a través de mitjans
electrònics habilitats a l’efecte, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
b. Qualificació del contracte
Atès l'objecte, es qualifica el contracte, com a contracte d’obres.
c. Anàlisi d'execució per lots
Atenent a l’informe del tècnic municipal que consta a l’expedient, es justifica la no
divisió en lots de l’objecte del contracte donades les característiques tècniques de
l’obra. La realització de la totalitat de partides d’obra que s’han de realitzar i que
contempla el Projecte estan absolutament lligades entre si.
d. Durada
La durada del contracte s’estableix en 3 mesos.
7. Conclusions
D’acord amb la necessitat de les obres que s’han d’executar, es considera procedent
procedir a la contractació per procediment obert simplificat les obres de pavimentació
de varis vials (camins) del terme municipal de Golmés
Golmés, a la data de la signatura electrònica
L’Alcalde
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