Ajuntament de Baix Pallars

Na Núria Agulló Salvà, Secretària Interventora del Servei d’Assistència Tècnica del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà per l’Ajuntament de Baix Pallars,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Baix Pallars, en sessió ordinària, celebrada el dia 4 de
març de 2021, va acordar, entre altres, el següent acord que literalment diu:
QUART.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA POTABLE DEL
MUNICIPI DE BAIX PALLARS.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Contracte de serveis
Objecte del contracte: Servei de neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua potable del municipi
de Baix Pallars
Procediment de contractació:

obert simplificat sumari

Tipus de tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte anual: 5.671,70 €
Valor estimat del contracte total: 28.358,50 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs anual: 5.671,70 €

IVA: 1.191,06 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs anual: 6.862,76 €
Durada de l'execució: tres anys prorrogables dos anys més

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Provisió d’alcaldia
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Plec de clàusules administratives
Plec de prescripcions tècniques
Informe de fiscalització prèvia

Data
04-03-2021
04-03-2021
04-03-2021
04-03-2021
04-03-2021
04-03-2021

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat sumari.
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
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Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres presents, set dels set membres
que integren la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
sumari per la neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua potable del municipi de Baix
Pallars, convocant la seva licitació.
Segon.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius: el servei
d’abastament domiciliari d’aigua potable és un servei mínim obligatori que han de
prestat tots els municipis i la normativa sanitària vigent estableix que hi ha la
responsabilitat de garantir que l’aigua del municipi sigui apta per al consum en el punt
de lliurament al consumidor i li correspon el control de la qualitat de l’aigua, per tant, es
necessari procedir a la neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua potable del municipi un
cop a l’any; quedant acreditat que la contractació del servei de neteja i desinfecció dels
dipòsits d’aigua potable del municipi, mitjançant un contracte de servei és la forma més
idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l’Ajuntament.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent:
Exercici
2021

Aplicació pressupostària
2021.0.161.21001

Import
5.671,70 €

Quart.- Aprovar el Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que regiran el contracte.
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Cinquè.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Sisè.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l’expedient
de contractació, en particular, el plec de clàusules administratives particulars. La
documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d’estar disponible el dia
de publicació de l’anunci de licitació.
Setè.- Designar a la unitat tècnica, formada per Carlos Labrada Ruiz i Núria Agulló
Salvà, tècnics d’aquest Ajuntament, com a òrgan competent per procedir a l’obertura de
les proposicions i a la valoració de les ofertes.
Vuitè.- Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l’obertura de
les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.
Novè.- Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d’adjudicació, es
comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que
l’adjudicatari proposat compleix amb els requisits necessaris de capacitat i es procedirà
a l’adjudicació del contracte.

I per a que així consti i als efectes pertinents, expedeixo el present certificat d'ordre, a
l’empara del que preveu l’art. 206 del ROFiOFRJEL, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació definitiva de
l’acta, amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa, a Gerri de la Sal, 6 d’abril de 2021.

Vist i plau
L’alcaldessa
Anna Sentinella Amengual
Document signat electrònicament
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