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Núm. de Decret i Data:
2021PRES000221 16/06/2021

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Assumpte: Licitació contracte de subministrament “Subministrament d’un interruptor de BT
pel sistema de sanejament de la Vall del Ges”
Expedient: 1431-000002-2021 (X2021000207)
Fets o antecedents
Vista la provisió de presidència de data 9 de juny 2021, per la qual es disposa l’inici de
l’expedient per a la contractació del subministrament anomenat : “Subministrament d’un
interruptor de BT pel sistema de sanejament de la Vall del Ges” mitjançant la modalitat de
procediment obert simplificat abreujat i amb varis criteris de valoració, amb un pressupost de
licitació de catorze mil set-cents euros (14.700,00 €), més tres mil vuitanta-set euros
(3.087,00 €), corresponents al 21 % d’IVA,, d’acord amb les necessitats motivades a la
proposta/memòria del servei emesa per la tècnica Llum Colomer Criach en data 07 de juny
de 2021.
Vistos el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques
inclòs en el projecte, redactats per aquesta contractació i trobats conformes.
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Vistos els informes de Secretaria i l’informe de fiscalització (control intern).
Vist la consulta vinculant respecte a la deduïbilitat de l’IVA (Llei 37/1992, de 28 desembre de
l’impost sobre el Valor Afegit), de les obres de sanejament de l’aigua i atès que el Consell
Comarcal d’Osona es considera Entitat Local de l’Aigua (ELA), es fa possible la deducció de
l’IVA del present contracte de subministres.
Fonaments de dret
Articles 117, 131, 135, 145, 156 i 159 i disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (en endavant LCSP).
El plec de clàusules administratives generals de contractació del Consell Comarcal d’Osona
s’aplica en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP.
Resolució de Presidència número 2020PRES000068 de data 21 de febrer de 2020 per la
qual es deleguen competències en matèria d’aprovació de fases d’execució pressupostària
de despeses relatives a contractes.
Base 17a d’execució del pressupost comarcal per a l’exercici 2021.
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1r.- Aprovar l’expedient per a la contractació de: “Subministrament d’un interruptor de BT pel
sistema de sanejament de la Vall del Ges” mitjançant tramitació urgent pel procediment
obert simplificat abreujat i amb varis criteris d’adjudicació, amb un pressupost màxim de
licitació de catorze mil set-cents euros (14.700,00 €), més tres mil vuitanta-set euros
(3.087,00 €), corresponents al 21% d’IVA.
2n.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació i l’adjudicació del contracte i la no
divisió en lots.
3r.- Aprovar l’autorització de la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries del pressupost corresponent a l’exercici 2021 que es detallen a
continuació, tenint en compte que la despesa és amb IVA deduïble per part del Consell
Comarcal d’Osona:
Aplicació pressupostaria
18 160 63700

Import
14.700,00 €

4t.- Anunciar la licitació del contracte en el perfil del contractant perquè en el termini dels 5
dies naturals següents a la publicació de l’anunci de licitació, els interessats puguin
presentar les seves proposicions.
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El president

