AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA

Anunci previ de licitació de la concessió del servei d'abastament d'aigua
(19-59)
Antecedents
Per part de la unitat gestora de l'Ajuntament de L'Ampolla s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar
els tràmits corresponents per a procedir a la contractació de la concessió del servei d'abastament
d'aigua potable i manteniment de la xarxa de sanejament del municipi en haver acabat el termini
concessional.
Fonaments jurídics
L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual 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 (LCSP), preveu que les entitats del sector públic no poden
subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus
fins institucionals.
L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que la inicia l'òrgan de contractació motivant
la necessitat del contracte.
Els Serveis tècnics municipals han emès informe/memòria justificativa de la necessitat de contractació
del servei.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 12-12-2019, va adoptar, entre altres, els següents ACORDS:
Primer. Iniciar l'expedient de contractació de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable i
xarxa de sanejament del municipi de L'Ampolla.
Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que requereix la Llei de contractes del
sector públic.
Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueix, i la
fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de
novembre.
Quart.- Requerir a l'empresa actual que executa el contracte la relació de personal a subrogar de
conformitat amb l'art. 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Cinquè.- De conformitat amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, no dividir en lots l'objecte del contracte de concessió del servei d'abastament d'aigua
potable a la població i manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi.
Sisè.- Publicar en el perfil de contractació la present resolució juntament amb l'Informe Memòria
justificativa.
Setè.- Contra aquests acords, per tractar-se d'actes de tràmit no qualificats, no procedeix la
interposició de cap recurs.
L'Ampolla, document signat electrònicament al marge.
L’Alcalde.
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