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Anna Areny i Torra, secretària del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb seu a
Mollerussa (Lleida),
CERTIFICO: Que aquesta entitat, en sessió plenària extraordinària realitzada el dia 26
d’agost de 2019, va adoptar, entre altres, l’acord següent:
“4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DEL
PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A
L’ÀMBIT DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL , ANUALITAT 2019
El Sr. president manifesta que:
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió realitzada el dia 3 de
juliol de 2019 va aprovar inicialment el projecte de reposicions i millores als sistemes de
sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, anualitat 2019;
Atès que l’esmentat projecte està en fase d’exposició pública pel termini de 30 dies
hàbils, durant els quals es pot examinar i formular-hi les reclamacions i al·legacions que
es considerin oportunes;
Atès que l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, manifesta que són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització
d’una obra o l’execució d’algun dels treballs enumerats a l’Annex 1 o la realització per
qualsevol mitjà d’una obra que compleixi els requisits fixats per l’entitat contractant;
Atès que consta informe favorable de la Intervenció d’aquest Consell Comarcal,
manifestant que existeix consignació pressupostària en l'estat de Despeses del
Pressupost d'aquest Consell Comarcal. (Cap.2-6).
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Atès que s’ha emès informe de secretaria en relació amb el procediment a seguir i la
normativa aplicable;
Atès que la legislació aplicable és la següent:
-

Articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la LCSP.
Real 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, sempre que no
contradigui la vigent LCSP.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sempre que no
contradigui la vigent LCSP.

Atès que d’acord amb l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes per part de
les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte;
Atès que d’acord amb l’apartat 3er de l’article 116 de la LCSP s’estableix que a
l’expedient s’incorporaran els plecs de clàusules que han de regir el contracte;
Atès que d’acord amb l’apartat 4art de l’article 116 de la LCSP, a l’expedient s’haurà de
justificar adequadament:
- L’elecció del procediment de licitació
- La classificació que s’exigeixi als participants.
- Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els
criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com també
les condicions especials d’execució del mateix.
- El valor estimat del contracte amb indicació dels conceptes que l’integren,
incloent els costos laborals si existissin.
- La necessitat de contractar i la seva relació amb l’objecte del contracte, directa,
clara i proporcional.
- Als contractes de serveis, informe d’insuficiència de mitjans
- La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, en el seu cas.
Atès que d’acord amb l’article 159 de la LCSP els òrgans de contractació podran acordar
l’ús d’un procediment obert simplificat en els contractes d’obres que el seu valor estimat
sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros;
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Segons les bases d’execució del pressupost per tant, el Ple del Consell Comarcal serà
competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en cas de contractes
que el seu import sigui superior a 79.080,37 €. Com a conseqüència, en el present
contracte l’òrgan competent serà el Ple del Consell Comarcal.
Atès que consta informe favorable de la Comissió d’Economia, Hisenda, Règim Intern i
Transparència realitzada el dia 20 d’agost de 2019;
Es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat i
tramitació ordinària, i amb les especificitats previstes a l’article 159 de la LCSP per a
l’execució de les obres de reposicions i millores de les EDARS, anualitat 2019,
convocant- ne la seva licitació, i així mateix, trobar justificades i complimentades les
disposicions de caràcter general que determina la LCSP vers la necessitat i idoneïtat del
contracte.

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el
contracte pel procediment obert simplificat i tramitació ordinària del contracte d’obres del
projecte de reposicions i millores als sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, anualitat 2019, que incorpora un pressupost d’execució per
contracta de 316.763,46 euros (IVA inclòs), dels quals 157.072 euros (IVA exclòs)
s’imputaran al pressupost d’aquest 2019 i 104.715,20 euros al pressupost de l’exercici
econòmic del 2020.
TERCER. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 16102-227.99 (01) del
pressupost econòmic de l’any 2019.
QUART. Condicionar qualsevol vinculació jurídico-administrativa de l’esmentada
licitació a l’aprovació definitiva del projecte de reposicions i millores als sistemes de
sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, anualitat 2019.
CINQUÈ. Publicar al perfil del contractant l’anunci de licitació, així com també tota la
documentació integrant de l’expedient de contractació.
SISÈ. Facultar al Sr. President per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’execució del contingut d’aquest acord.
El Sr. president sotmet a votació la proposta i els membres del Ple l’aproven per majoria
absoluta amb el següent resultat:
Vots a favor:
Abstencions:

10 vots dels membres del grup JuntsxCat
8 vots dels membres del grup ERC-AM.”
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De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’estén aquest certificat, a reserva de
les consideracions que resultin de l’aprovació de l’acta.
I perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del Sr. president, a Mollerussa,
el 27 d’agost de 2019.
Vist i plau
EL PRESIDENT

Rafel Panadés i Farré
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