Anna Areny i Torra, secretària del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb seu a
Mollerussa (Lleida),
CERTIFICO: Que aquesta entitat, en sessió plenària ordinària realitzada el dia 19 d’abril
de 2021, va adoptar, entre altres, l’acord següent:
“14. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
Atès el que disposa l’art. 82.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
i els art. 45, 46 i 47 del ROC, mitjançant els quals el president, per raons d’urgència i
motivada, podrà incloure en l’Ordre del dia els assumptes de caràcter urgent.
Es proposa al Ple que aprovi favorablement el caràcter d’urgència de la inclusió dels
següents punts en l’ordre del dia d’aquest Ple:
-

-

MOCIÓ A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES
PERSONES TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA
DEL
PLA
D’URGELL
(TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA,
AVANÇADA
-PERIFÈRICSI
MÒBIL
AMB
GEOLOCALITZADOR)
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE DIAGNOSI DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DELS
MUNICIPIS I NUCLIS DE LA COMARCA DEL PLA D’URGELL

El Sr. president sotmet a votació la inclusió dels punt d’urgència i els membres ho
aproven per unanimitat.
.../...
17. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE DIAGNOSI DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DELS MUNICIPIS I
NUCLIS DE LA COMARCA DEL PLA D’URGELL
El Sr. president dona compte de:
Atès que és necessària l’execució d’una diagnosi exhaustiva de l’estat actual de les
xarxes de clavegueram dels municipis de la comarca del Pla d’Urgell que actualment no
disposen d’un sistema de tractament de les seves aigües residuals, per tal de localitzar

l’entrada d’aigües blanques procedents dels regs de la zona o de nivells freàtics, i
proposar actuacions de desconnexió;
Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell és l’Administració pública que actualment
gestiona les estacions depuradores d’aigües residuals situades en la comarca del Pla
d’Urgell;
Atès que existeixen un total de sis estacions depuradores (EDAR), les quals
corresponen als següents municipis:
−
−
−
−
−
−

EDAR de Fondarella, que tracta les aigües residuals de Vilanova de Bellpuig,
Golmés, Mollerussa, El Palau d’Anglesola, Fondarella i Miralcamp.
EDAR de Linyola.
EDAR de Ivars d’Urgell – Barbens.
EDAR de Bell-lloc d’Urgell.
EDAR de Bellvís.
EDAR de Juneda-Torregrossa.

I sis estacions de bombament (EBAR):
− EBAR de Barbens.
− EBAR del Palau d’Anglesola.
− EBAR de Bell-lloc d’Urgell.
− EBAR de Bellvís.
− 2 EBARs de Juneda.
Atès que aquestes infraestructures de sanejament, permeten en l’actualitat tractar la
major part de les aigües residuals generades en la comarca, restant pendent però, el
sanejament dels municipis més petits o nuclis agregats;
Atès que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, manifesta que són contractes de serveis aquells que el seu objecte són
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a la
obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament;
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:

-

-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant
LCSP.
Pel RDL 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.
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, en tot allò que
no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la 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 en l’expedient de contractació consta la memòria de data 23 de març de 2021,
mitjançant la qual es justifiquen els punts anteriorment esmentats;
Atès que la disposició addicional 2ª de la LCSP estableix que correspon a la presidència
la competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no supera el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros, inclosos els
de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, eventuals
pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia senyalada;

Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té
les atribucions següents:
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el
5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general
aplicable al procediment;
Atès que les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2021, disposen en la base
22a el següent:
b) Competència de l’Autorització - Disposició de despeses.
Correspondrà l’autorització-disposició de les despeses, dins de l’import dels crèdits
autoritzats en els pressupostos:
Segon .- Al President de l’Entitat
Sense contradir el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Bases de
Règim Local i el que estableix l’article 13, punt g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya:
-Les despeses que siguin precises per a la contractació d’obres, subministraments,
gestió de serveis públics i serveis sempre que el seu import no excedeixi del 10 % de la
previsió per l’any 2019 del Fons de Cooperació Local, partida d’ingrés 450.00.00, i per
un import de 79.080,70 €. En el cas que la despesa excedeixi esmentats imports, l’òrgan
competent per autoritzar-la i disposar-la serà el Ple.
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 79.080,70 €. Com a conseqüència, en el present
contracte l’òrgan competent serà el Ple del Consell Comarcal.

Vistos els informes de secretaria de data 18 i 25 de març 2021;
Atès l’informe d’intervenció de data 19 d’abril de 2021;

Es proposa al Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, del servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de
la comarca del Pla d’Urgell, 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. L’aprovació de l’expedient queda supeditada a
l’aprovació, publicació i formalització del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció de l’estudi per
a la localització i desconnexió de les aigües blanques al clavegueram dels nuclis de
Sidamon, Castellnou de Seana, Vila-sana, El Poal, Vallverd (tm d’Ivars d’Urgell) i Els
Arcs (tm de Bellvís).
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que han de regir el contracte per procediment obert i tramitació ordinària del
servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de la comarca
del Pla d’Urgell per un import total de 150.099,90 €, IVA exclòs.
TERCER. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida econòmica 16103 22799 01 del
pressupost econòmic per a l’any 2021.
QUART. Publicar al perfil del contractant l’anunci de licitació, així com també tota la
documentació integrant de l’expedient de contractació.
CINQUÈ. 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: 10 vots dels membres del grup JUNTSxCAT
Abstencions: 9 vots dels membres del grup ERC-AM.”

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,
a la data de la signatura electrònica.
Vist i plau
EL PRESIDENT

Rafel Panadés i Farré
_____________________________________________________________________
Document signat electrònicament

