CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1986/2020

La junta de govern local

DOLORS OBRADORS BADIA, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 20 / d’abril / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 1986/2020. Contracte administratiu d’obres d'instal·lació de
sectorització de xarxa d’agua potable i implantació de comptadors amb
control remot al servei d'aigua potable del municipi de Puig-reig

Núm. exp. 1986/2020
Contracte administratiu d'instal·lació de sectorització i implantació de
comptadors amb control remot al servei d'aigua potable del municipi de Puigreig

Considerant que, a l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic aquest Ajuntament s’entén
necessari que es tramiti la contractació de les obres d’instal·lació de
sectorització de la xarxa d’aigua potable i d’implantació de comptadors amb
control remot en aquest servei.
Atès que el Projecte de les obres d'instal·lació de sectorització i implantació
de comptadors amb control remot al servei d'aigua potable del municipi de
Puig-reig va ser aprovat pel Ple de la corporació en data 2 de juny de 2020.
Vista la memòria justificativa del contracte i de la necessitat de contractació.
Atès que en el Pressupost inicialment aprovat en data 25 de març de 2021
existeix consignació pressupostària a la partida 01.161.63900 per l’execució
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ANTECEDENTS

d’aquesta actuació.
La secretaria de l’Ajuntament informa que els plecs s’ajusten a la normativa
aplicable a excepció que no existeix consignació pressupostària fins a
l’aprovació definitiva i publicació del pressupost i en conseqüència no es pot
donar compliment a dia d’avui el previst a l’article 117 LCSP i apartat 1 de la
disposició addicional tercera. Igualment informa que en cas de desistiment del
procediment de licitació podria donar lloc a indemnització per les despeses
efectivament efectuades per part dels licitadors.
Sense perjudici, és necessària avançar els tràmits de licitació, condicionada la
possibilitat d’adjudicació del contracte a l’aprovació definitiva del pressupost
amb l’existència d’aquesta partida i en cas contrari s’haurà de desistir del
procediment. Aquest procés té necessitat pública pel motiu que l’obra ha
d’estar executada abans d’octubre de 2021 per l’efectiva consolidació de la
subvenció PUOSC i atès el termini d’execució de 14 setmanes, si no s’avança
en el procés de licitació hi haurà temps suficient per l’execució de l’obra abans
del mes d’octubre. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la
Llei de contractes es podran tramitar anticipadament els contractes el
finançament dels quals depengui d’una subvenció sol·licitada, sometent
l’adjudicació a l’efectiva consolidació del recursos que s’han de finançar el
contracte. El present contracte es finança, a part de recursos propis amb
subvencions del PUOSC i subvenció de Diputació de Barcelona.
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars pel qual ha de regirse el contracte.
FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb allò previst a la Disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’òrgan competent
per l’adopció del present acord és la Junta de govern local per delegació de
l’alcaldia segons Decret 74/2019 (BOPB 09/07/2019)
ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert
simplificat, tramitació ordinària, del Contracte administratiu d'instal·lació de
sectorització i implantació de comptadors amb control remot al servei d'aigua
potable del municipi de Puig-reig, per import de preu base 157.024,43.euros, IVA 32.975,13.- euros que fa un import total de 189.999,56.- euros i un
termini d’execució de 14 setmanes.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de
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Considerant allò previst als articles 231 i ss. De la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic,

regir l’adjudicació del contracte.
Tercer.- La despesa es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària
01.161.63900 del Pressupost de l’Ajuntament de Puig-reig per l’anualitat
2021, que té pressupost suficient, en la seva aprovació inicial, pel
finançament del preu total del contracte.
Quart.- Designar l’Àrea de serveis territorials de l’Ajuntament com a unitat
encarregada del seguiment del contracte.
Cinquè.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present
contracte per procediment obert simplificat, donant ordre que es publiqui el
pertinent anunci al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el
termini de 20 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin
pertinents. L’Adjudicació del contracte restarà condicionada a l’aprovació
definitiva del Pressupost general de l’Ajuntament amb la partida referenciada
al dispositiu tercer amb import suficient per la licitació del contracte.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la
present.

