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DOCUMENT

1.- Valentí Costa Casademunt (SIG) (Secretari), 16/09/2022 11:55

Valentí Costa Casademunt, secretari del Consell Comarcal d’Osona,
CERTIFICO:
Que la Comissió Permanent del Ple en sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2022
adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
“35. LICITACIÓ CONTRACTE: OBRES PER A L’AMPLIACIÓ DE LES ERES DE
RIZOCOMPOSTATGE A L'EDAR DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
Fets o antecedents
Vista la proposta del servei i memòria de necessitats de data 22 de juliol del 2022 signada
per la tècnica responsable de sanejament del Consell Comarcal d’Osona, la senyora Rebeca
Moreno Bailén, on exposa la necessitat de contractar les obres denominades “Obres per a
l’ampliació de les eres de rizocompostatge a l'EDAR de Santa Eulàlia de Riuprimer” amb un
valor estimat del contracte dos-cents dinou mil vuit-cents vint-i-dos amb quaranta-sis euros
(219.822,46 €) IVA no inclòs, i un pressupost base de licitació de dos-cents dinou mil vuitcents vint-i-dos amb quaranta-sis euros (219.822,46 €) IVA no inclòs, més quaranta sis mil
cent seixanta dos euros amb setanta-dos cèntims (46.162,72 €) corresponent al 21% d’ IVA i
sumant un total de dos-cents seixanta-cinc mil nou-cents vuitanta-cinc amb divuit euros
(265.985,18 €), IVA inclòs, mitjançant procediment obert simplificat, i en el que consta la
naturalesa i l’extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte
proposat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les.
Vist el plec de clàusules administratives particulars, s’ha detectat un error en la Clàusula 25.
Adjudicació i formalització del contracte relatiu a l’òrgan de contractació competent per a
l’adjudicació del contracte. De conformitat amb la base 17a de les bases d’execució del
pressupost per a l’exercici econòmic 2022, el valor estimat del contracte és superior a
214.000,00 euros i inferior al 10% recursos corrents ordinaris (IVA exclòs) i per tant l’òrgan
competent per adjudicar el contracte és la Comissió Permanent del Ple i no Presidència.
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que l’administració pública pot rectificar en qualsevol
moment els errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes. En aquest sentit, cal
esmenar la Clàusula 25. Adjudicació i formalització del plec de clàusules administratives
particulars del contracte en el sentit següent:
On diu:
"L’adjudicació del contracte s’efectuarà per Resolució de Presidència”
Ha de dir:
"L’adjudicació del contracte s’efectuarà per acord de la Comissió Permanent del Ple”
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On diu:
"La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà”
Ha de dir:
"L’acord d’adjudicació del contracte es notificarà”
Vist el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques,
redactats per aquesta contractació i trobats conformes.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció del Consell.
Fonaments de dret
Articles 117, 131, 135, 145, 156 i 159.6, 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.
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De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP.
Bases d’execució del pressupost del Consell Comarcal d’Osona per l’any 2022.
Per tot el que s’ha exposat la Comissió Permanent del Ple, per UNANIMITAT dels
assistents, que representa la MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la
Comissió, amb els vots a favor de Carles Banús i Puigivila de Junts per CAT, Núria Roca i
Carrasco d’IDO, Margarida Feliu Portabella d’ERC-AM, Marçal Ortuño Jolis d’ERC-AM,
Xavier Fernández Sala de Junts per CAT,
Acorda:
1r.- Rectificar el plec de clàusules administratives particulars del contracte en la seva
Clàusula 25. Adjudicació i formalització, en el sentit següent:
On diu:
"L’adjudicació del contracte s’efectuarà per Resolució de Presidència”
Ha de dir:
"L’adjudicació del contracte s’efectuarà per acord de la Comissió Permanent del Ple”
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On diu:
"La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà”
Ha de dir:
"L’acord d’adjudicació del contracte es notificarà”
2n.- Aprovar l’expedient per a la contractació de l’obra denominat Obres per a l’ampliació de
les eres de rizocompostatge a l'EDAR de Santa Eulàlia de Riuprimer amb un valor estimat
del contracte de dos-cents dinou mil vuit-cents vint-i-dos amb quaranta-sis euros
(219.822,46 €), IVA no inclòs, i un pressupost base de licitació de dos-cents dinou mil vuitcents vint-i-dos amb quaranta-sis euros (219.822,46 €), IVA no inclòs, més quaranta sis mil
cent seixanta dos euros amb setanta-dos cèntims (46.162,72 €) corresponent al 21% d’ IVA i
sumant un total de dos-cents seixanta-cinc mil nou-cents vuitanta-cinc amb divuit euros
(265.985,18 €) IVA inclòs.
3r.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars amb la rectificació descrita en el
punt primer de la part dispositiva i el plec de prescripcions tècniques particulars que han de
regir la contractació i l’adjudicació del contracte.
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4t.- Aprovar l’autorització de la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a
l’aplicació pressupostària del pressupost corresponent a l’exercici 2022 que es detallen a
continuació excloent la part corresponent al IVA deduïble, d’acord amb la normativa
corresponent a les entitats gestores de l’aigua per les activitats de sanejament:
Serveis / prestacions a
realitzar / béns a
subministrar
Obres per a l’ampliació de les
eres de rizocompostatge a
l'EDAR de Santa Eulàlia de
Riuprimer

Aplicació
Pressupostària
18 160 63700

Pressupost licitació
de cada lot (IVA
deduïble)
219.822,46 €

5è.- Anunciar la licitació del contracte en el perfil del contractant perquè en el termini dels
vint (20) dies naturals següents a la seva publicació, els interessats puguin presentar les
seves proposicions.”
I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat, fent la reserva a
que es refereix l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i a reserva dels termes
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
El secretari

