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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000415 16/03/2022

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
D’acord amb la memòria emesa per la tècnica en medi ambient municipal de data 14
de març de 2022 en la que es justifica la necessitat de contractar el servei de control
sanitari del servei d’abastament d’aigua potable del municipi, els criteris d’adjudicació i
de la resta de requeriments previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 de 2014 (LCSP).
El pressupost base de licitació per nou mesos de contracte és de 2.732,00 € més 573,72
€ d’IVA (3.305,72 IVA inclòs).
El valor estimat és de 2.732,00 euros més IVA.
La finalitat del contracte és complir amb el Reial Decret 140/2003, del 7 de febrer, pel
que s’estableixen els criteris sanitaris de al qualitat de l’aigua de consum humà.
L’Ajuntament no disposa dels mitjans personals ni materials per dur a terme aquest
servei.
El termini d’execució del contracte és de 9 mesos, de l’1 d’abril al 31 de desembre de
2022.
La responsable del contracte serà, d'acord amb l'article 62.1 de la Llei de contractes del
sector públic, la senyora Rosa Maria Alentorn, tècnica en medi ambient municipal.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ateses les característiques d’aquest contracte, es considera com a procediment més
adequat el procediment obert simplificat sumari, tramitació ordinària, d'acord amb l'article
159.6 de la Llei de contractes del Sector Públic i oferta amb un únic criteri d'adjudicació.
S’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació.
Atès que s’ha d’autoritzar la despesa per import de 3.305,72 € IVA inclòs, derivada
d’aquesta contractació, i que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1.1611.22728 del pressupost de l’any 2022.
D'acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP, consta
informe jurídic preceptiu emès pel Secretari de la corporació.
Atès allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde
la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.
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Per tot això, he resolt:
Primer.- Iniciar el procediment licitatori per a la contractació del servei de control sanitari
del servei d’abastament d’aigua potable del municipi, exp. núm. X2022000150 mitjançant
procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària, d'acord amb els fets invocats.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, consistent en el servei de control sanitari
del servei d’abastament d’aigua potable del municipi, exp. núm. X2022000150, amb un
pressupost base de licitació de 2.732,00 € més 573,72 € d’IVA (3.305,72 IVA inclòs) per
9 mesos de contracte.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir aquesta contractació.
Quart. - Procedir a la seva contractació mitjançant procediment obert simplificat sumari
i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles
145,146 i 159.6 i concordants de la LCSP.
Cinquè. Autoritzar la despesa de 3.305,72 euros IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària
1.1611.22728 del pressupost de l’any 2022.
Sisè. Publicar en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
l’anunci de licitació, i donar un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de les ofertes.
Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.
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L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
Signat electrònicament,

