DECRET
Expedient: 2019/1479
Assumpte: Contracte del servei de conservació i manteniment integral de les instal·lacions de depuració i
bombament d'aigües residuals i l'emissari submarí

Fets
En data 25 de setembre de 2019, l’enginyer municipal emet la memòria justificativa de
l’expedient de contractació.
En data 26 de setembre de 2019, mitjançant provisió d’alcaldia, s’acorda iniciar l’expedient de
contractació motivant la necessitat del contracte.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars redactats per
l’àrea de secretaria i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la present
contractació.
En data 1 d’octubre de 2019, per part del Secretari i la Interventora, s’ha informat
favorablement sobre la redacció dels corresponents plecs de clàusules administratives
particulars.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 7 d’octubre de 2019, s’aproven el plec
de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les necessitats del
present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019-1-160-21003 del pressupost de
despeses de la Corporació.
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Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE, del
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Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública (DL 3/2016).
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 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
contradigui a la LCSP
 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.
 Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
 Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya
 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
 Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic.

Part dispositiva
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de conservació i manteniment
integral de les instal·lacions de depuració i bombament d’aigües residuals i l’emissari submarí,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb pressupost base de licitació de
130.554,02 €, i 13.055,40 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 10%,
i una durada del contracte de dos anys.
SEGON.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i procedir a la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant de l’Ajuntament de
l’anunci de licitació perquè en el termini de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la
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publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
TERCER.-Autoritzar la despesa per import de 143.609,42 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 130.554,02 €, pressupost net, i 13.055,40 € en concepte d’Impost sobre el valor
(IVA) afegit al tipus del 10%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 160-21003 del
pressupost vigent, i, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de
conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
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QUART.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
President: Jordi Molinera Poblet (Alcalde)
Suplent: Dani Franquès Marsal (Regidor d’Hisenda)
Vocal: Berta Ramos Unceta-Barrenechea (Interventora)
Suplent: Jordi Solé Figueras (Interventor accidental)
Vocal: Ignacio Río Santos (Secretari)
Suplent: Martí Inglès Torres (Funcionari de carrera)
Secretària: Mireia Ballesté Solé
Suplent: Marta Girona Gaya
CINQUÈ.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, així com la composició dels membres de la mesa de contractació.
SISÈ.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
SETÈ.- Contra aquesta resolució es podrà interposar potestativament el recurs especial en
matèria de contractació a què fa referència l’article 44 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el
termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l’endemà a la publicació de l’anunci en el
perfil del contractant.
En cas que no s’opti por aquesta via, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona de conformitat amb la Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció
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contenciosa administrativa.
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