RESOLUCIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE L’EPEL NOSTRAIGUA
TRÀMIT D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

844/2020

FETS
1. Vist que, per mitjà de memòria motivada de l’EPE per la Gestió del Cicle Complet
de l’Aigua (en endavant Nostraigua), de data 24 d’abril de 2020, s’informa de la
necessitat de convocar una licitació per a l’adjudicació del contracte d’execució
de l’ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEGES PREVENTIVES I CORRECTIVES DE
COL·LECTORS, POUS, EBARS I PUNTS SINGULARS DEL SISTEMA DE
SANEJAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP en la seva condició de poder
adjudicador no administració pública (PANAP).
2. Atès que el valor estimat del contracte, ascendeix a la quantitat 207.600,00 €
(IVA no inclòs), import que correspon al termini màxim de durada del contracte
que s’estableix en un any més una possible pròrroga d’un any addicional, sense
considerar l’IVA.
3. Atès que es preveu que la licitació es convoqui mitjançant procediment obert –
en virtut del qual tot licitador interessat amb capacitat professional i solvència
pot presentar oferta- i que en atenció a l’objecte social de l’ens contractant, a
l’objecte i valor estimat del contracte, la mateixa es subjecti al disposat a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
4. Atès que consta redactat el plec de clàusules administratives i tècniques que han
de regir aquesta licitació, que s’ha tramitat el corresponent expedient d’acord al
procediment establert segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
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ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE NETEGES PREVENTIVES I CORRECTIVES DE COL·LECTORS, POUS,
EBARS I PUNTS SINGULARS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MONT-ROIG DEL
CAMP

RESOLUCIONS VICEPRESIDENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.

7. Atès que l’òrgan de contractació competent per l’adjudicació del contracte és el
Vicepresident de l’Entitat, segons s’estableix a l’article 6 dels Estatuts de
Nostraigua, aprovats pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en
la seva sessió ordinària de 24 de febrer de 2010 i publicada l’aprovació definitiva
al BOPT de data 10 de juny de 2010, i posterior resolució de Presidència de 1 de
juliol de 2019 de delegació de funcions en favor del Vicepresident de Nostraigua.

FONAMENTS DE DRET
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
2. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
3. Article 6 dels Estatuts l’EPE per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua.
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6. Vist que es disposa de tota la documentació relacionada en el punt anterior.

RESOLUCIONS VICEPRESIDENT

5. Donat que, per tramitar la contractació corresponent caldrà incorporar a
l’expedient el Plec de Clàusules administratives i els informes que siguin
preceptius i que, un cop completat, caldrà sotmetre’l a l’aprovació de l’òrgan
competent.

RESOLUCIÓ
En virtut de les facultats per actuar com a òrgan de contractació de Nostraigua,
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de l’ACORD
MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE NETEGES PREVENTIVES I CORRECTIVES DE COL·LECTORS, POUS,
EBARS I PUNTS SINGULARS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MONT-ROIG DEL
CAMP que convoca l’EPEL Nostraigua.
2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
que han de regir la licitació del contracte de l’ACORD MARC PER A
L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
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4. Resolució de Presidència de 1 de juliol de 2019 de delegació de funcions en favor
del Vicepresident de Nostraigua.

NETEGES PREVENTIVES I CORRECTIVES DE COL·LECTORS, POUS, EBARS I
PUNTS SINGULARS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP.

6. Ordenar que es prevegi la despesa de les posteriors anualitats del contracte en
l’elaboració dels PAIF dels propers exercicis.

Vicente Pérez Mula
Vicepresident de Nostraigua
Document signat electrònicament al marge
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5. Aprovar i disposar la despesa per un import de 103.800,00€ sense IVA
(114.180,00€ IVA inclòs), amb càrrec al PAIF de l’exercici 2020.
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4. Designar coma responsable del contracte a la Cap de l’Àrea de Sanejament i
Depuració de l’Entitat, la Sra. Marta Conchillo Solé.

RESOLUCIONS VICEPRESIDENT

3. Disposar l’obertura de la licitació d’aquest servei publicant la licitació al perfil del
contractant de l’EPEL NOSTRAIGUA, per un termini de 15 dies naturals, deixant
constància en l’expedient de totes les actuacions practicades, tal i com prescriu
l’article 117 de la LCSP.

