RESOLUCIÓ GERÈNCIA INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ C-2020-04
D’acord amb el punt segon de la disposició addicional vuitena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) l’adjudicació dels contractes que tinguin per objecte alguna de les
activitats enumerades en l’àmbit d’aplicació objectiva de la legislació vigent sobre procediments de
contractació en els sectors de l’aigua, de l’energia, dels transports i dels serveis postals, es regeixen per
la legislació esmentada.
Segons consta a la memòria d’inici de l’expedient de contractació del subministraments de materials
hidràulics, al tenir un valor estimat de més de 428.000,00 € i tenir com a objecte el subministraments de
materials hidràulics per al manteniment, millora i noves instal·lacions de xarxes d’abastament d’aigua, la
licitació del contracte s’ha de regir pel Reial decret llei 3/2020 de 4 de febrer, que incorpora a
l’ordenament jurídic espanyol diferents directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública
en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de
litigis fiscals (RDLCSE).
De conformitat amb les facultats conferides en les escriptures públiques de l’11 de novembre de 2014
(Protocol número 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol número 196) atorgades davant el Notari del
Prat de Llobregat, Roman Torres López es resolt per part d’aquesta Gerència:
Primer.- Autoritzar la despesa per l’import de 193.646,09€ que sumat el 21% d’IVA és de 234.311,77€,
amb motiu de l’adquisició, durant el primer any del contracte, dels material hidràulics necessari per la
societat municipal per a dur a termes les obres de manteniment, reparació i execució de xarxes
hidràuliques d’aigua potable i d’aigua d’ús no potable al municipi del Prat de Llobregat.
Segon. Preveure en els propers exercicis pressupostaris de la societat, els imports corresponents amb
motiu de la vigència del contracte durant un any més; així com les possibles pròrrogues fins a un màxim
de 2 anys més, sent ell valor estimat del contracte de 929.501,22 € IVA exclòs.
Tercer.- Aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que
regulen la licitació i el contracte de subministrament dels materials hidràulics i que consten al respectiu
expedient.
Quart.- Convocar per procediment obert, segons allò establert a l’article 82 del RDLCSE,

la licitació del

contracte, el qual es tramitarà de forma electrònica segons consta a la memòria d’inici de l’expedient i al
plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè.- Publicar l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil del contractant,
juntament amb aquesta Resolució, la memòria d’inici, el contracte tipus, el plec de prescripcions
tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que regulen la licitació i el contracte de
subministrament.
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Aureliano García Ruz,
Director Gerent
El Prat de Llobregat, 22 de maig de 2020
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