Ajuntament de Baix Pallars

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 4 de març de 2021, i en
compliment de l'establert en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació
de caràcter nacional emeto el següent,

INFORME
PRIMER. Els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran
conformement a les normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(d'ara endavant, LCSP).
L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el
procediment restringit.
En contractes d'obres de valor estimat inferior a 80.000 euros, i en contractes de
subministraments i de serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros, excepte els quals
tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no serà d'aplicació, el
procediment obert simplificat podrà seguir la tramitació abreujada que es recull en
l'article 159.6 de la LCSP.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
— El 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.
— 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. (Articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
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TERCER. 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 i que haurà de ser publicat en el perfil de
contractant.
En l'expedient es justificarà adequadament:
a) L'elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s'exigeixi als participants.
c) 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 les condicions
especials d'execució d'aquest.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que ho
integren, incloent sempre els costos laborals si existissin.
e) La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació a fi del contracte, que
haurà de ser directa, clara i proporcional.
f) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans.
g) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si escau.
QUART. De conformitat amb l'article 63 de la LCSP, en el cas de la informació relativa
als contractes, haurà de publicar-se en el perfil de contractant almenys la següent
informació:
a) La memòria justificativa del contracte, l'informe d'insuficiència de mitjans en el cas de
contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació
quan s'utilitzi un procediment diferent de l'obert o del restringit, el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte
o els documents equivalents, si escau, i el document d'aprovació de l'expedient.
b) L'objecte detallat del contracte, la seva durada, el pressuposat base de licitació i
l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
c) Els anuncis d'informació prèvia, de convocatòria de les licitacions, d'adjudicació i de
formalització dels contractes, els anuncis de modificació i la seva justificació, els anuncis
de concursos de projectes i de resultats de concursos de projectes, amb les excepcions
establertes en les normes dels negociats sense publicitat.
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d) Els mitjans a través dels quals, si escau, s'ha publicitat el contracte i els enllaços a
aquestes publicacions.
e) El nombre i la identitat dels licitadors participants en el procediment, així com totes
les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació o, en el cas
de no actuar la taula, les resolucions del servei o òrgan de contractació corresponent,
l'informe de valoració dels criteris d'adjudicació quantificables mitjançant un judici de
valor de cadascuna de les ofertes, si escau, els informes sobre les ofertes incurses en
presumpció d'anormalitat a què es refereix l'article 149.4 i, en tot cas, la resolució
d'adjudicació del contracte.
Igualment seran objecte de publicació en el perfil de contractant la decisió de no
adjudicar o celebrar el contracte, el desistiment del procediment d'adjudicació, la
declaració de desert, així com la interposició de recursos i l'eventual suspensió dels
contractes amb motiu de la interposició de recursos.
CINQUÈ. La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant
mitjans electrònics, de conformitat amb els requisits establerts en la Disposició
Addicional quinzena.
No obstant això el disposat en el paràgraf anterior, els òrgans de contractació no estaran
obligats a exigir la utilització de mitjans electrònics en el procediment de presentació
d'ofertes en els següents casos:
a) Quan, a causa del caràcter especialitzat de la contractació, l'ús de mitjans electrònics
requeriria eines, dispositius o formats d'arxiu específics que no estan en general
disponibles o no accepten els programes generalment disponibles.
b) Quan les aplicacions que suporten formats d'arxiu adequats per a la descripció de les
ofertes utilitzen formats d'arxiu que no poden ser processats per altres programes
oberts o generalment disponibles o estan subjectes a un règim de llicències d'ús privatiu
i l'òrgan de contractació no pugui oferir-les per a la seva descàrrega o utilització a
distància.
c) Quan la utilització de mitjans electrònics requereixi equips ofimàtics especialitzats
dels quals no disposen generalment els òrgans de contractació.
d) Quan els plecs de la contractació requereixin la presentació de models físics o a
escala que no poden ser transmesos utilitzant mitjans electrònics.
Pel que fa als intercanvis d'informació pels quals no s'utilitzin mitjans electrònics,
l'enviament d'informació es realitzarà per correu o per qualsevol altre mitjà apropiat o
mitjançant una combinació de correu o de qualsevol altre mitjà apropiat i de mitjans
electrònics. En aquest cas, els òrgans de contractació indicaran en un informe específic
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les raons per les quals s'hagi considerat necessari utilitzar mitjans diferents dels
electrònics.
SISÈ. De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte
del contracte ho permetin, haurà de preveure's la realització independent de cadascuna
de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de
conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional quarta.
No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del
contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en
l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.
En tot cas es consideraran motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de
l'objecte del contracte, els següents:
a) El fet de què la divisió en lots de l'objecte del contracte comportés el risc de restringir
injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de
contractació haurà de sol·licitar informe previ a l'autoritat de defensa de la competència
corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació d'aquesta circumstància.
b) El fet de què, la realització independent de les diverses prestacions compreses en
l'objecte del contracte dificultés la correcta execució d'aquest des del punt de vista
tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la
naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les
diferents prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en
lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos extrems hauran de
ser, si escau, justificats degudament en l'expedient.
SETÈ. De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP, l'adjudicació dels contractes es
realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu.
Prèvia justificació en l'expedient, els contractes es podran adjudicar conformement a
criteris basats en un plantejament que atengui a la millor relació cost-eficàcia, sobre la
base del preu o cost, com el càlcul del cost del cicle de vida.
La millor relació qualitat-preu s'avaluarà conformement a criteris econòmics i qualitatius.
Els criteris qualitatius que estableixi l'òrgan de contractació per avaluar la millor relació
qualitat-preu podran incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a fi del
contracte.
Els criteris qualitatius hauran d'anar acompanyats d'un criteri relacionat amb els costos
el qual, a elecció de l'òrgan de contractació, podrà ser el preu o un plantejament basat
en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida.
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Sense perjudici de l'anterior, quan solament s'utilitzi un criteri d'adjudicació, aquest
haurà d'estar relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat en la
rendibilitat, com el cost del cicle de vida.
VUITÈ. L'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació procedirà, en tot cas, en
l'adjudicació dels següents contractes:
a) Aquells els projectes del qual o pressupostos no hagin pogut ser establerts
prèviament i hagin de ser presentats pels candidats o licitadors.
b) Quan l'òrgan de contractació consideri que la definició de la prestació és susceptible
de ser millorada per altres solucions tècniques o per reduccions en el seu termini
d'execució.
c) Aquells per l'execució de la qual faciliti l'òrgan, organisme o entitat contractant
materials o mitjans auxiliars la bona utilització dels quals exigeixi garanties especials per
part dels contractistes.
d) Aquells que requereixin l'ocupació de tecnologia especialment avançada o l'execució
de la qual sigui particularment complexa.
e) Contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis.
f) Contractes de subministraments, tret que els productes a adquirir estiguin
perfectament definits i no sigui possible variar els terminis de lliurament ni introduir
modificacions de cap classe en el contracte, sent per tant el preu l'únic factor
determinant de l'adjudicació.
g) Contractes de serveis, tret que les prestacions estiguin perfectament definides
tècnicament i no sigui possible variar els terminis de lliurament ni introduir modificacions
de cap classe en el contracte, sent per tant el preu l'únic factor determinant de
l'adjudicació.
En els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual,
com els serveis d'enginyeria i arquitectura, i en els contractes de prestació de serveis
socials si fomenten la integració social de persones desfavorides o membres de grups
vulnerables entre les persones assignades a l'execució del contracte, promouen
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral o quan es
tracti dels contractes de serveis socials, sanitaris o educatius a què es refereix la
Disposició addicional quarantena octava, o de serveis intensius en mà d'obra, el preu no
podrà ser l'únic factor determinant de l'adjudicació. Igualment, en el cas dels contractes
de serveis de seguretat privada haurà d'aplicar-se més d'un criteri d'adjudicació.
h) Contractes l'execució dels quals pugui tenir un impacte significatiu en el medi
ambient, en l'adjudicació del qual es valoraran condicions ambientals mesurables, tals
com el menor impacte ambiental, l'estalvi i l'ús eficient de l'aigua i l'energia i dels
materials, el cost ambiental del cicle de vida, els procediments i els mètodes de
producció ecològics, la generació i la gestió de residus o l'ús de materials reciclats o
reutilitzats o de materials ecològics.
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NOVÈ. El procediment a seguir és el següent:
A. Per Provisió d’Alcaldia es va assenyalar i va informar sobre la necessitat de realitzar
la contractació de:
Tipus de contracte: CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte del contracte: NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D’AIGUA POTABLE
DEL MUNICIPI
Procediment de contractació: Obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
sumari
Valor estimat del contracte anual: 5.671,70 €

IVA: 1.191,06 €

Preu anual: 6.862,76 €
Durada: Tres anys prorrogables a dos anys més.
Indicant la següent necessitat a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la
contractació:
Vist que el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable és un servei mínim
obligatori que han de prestat tots els municipis, d’acord amb el que preveu l’article
26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist que la normativa sanitària vigent estableix que hi ha la responsabilitat de
garantir que l’aigua del municipi sigui apta per al consum en el punt de lliurament al
consumidor i li correspon el control de la qualitat de l’aigua.
Per tot això necessari procedir a la neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua potable
del municipi un cop a l’any.
B. Per la Intervenció es va emetre informe a l'efecte de determinar l'òrgan competent
per contractar que resulta ser el Ple.
C. L'òrgan de contractació, motivant la necessitat del contracte, va ordenar la redacció
dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques.
D. Per la Intervenció es realitzarà la retenció de crèdit corresponent, així com l'Informe
de Fiscalització Prèvia, valorant les repercussions de la contractació en el compliment
dels principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
E. Completat l'expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per l'òrgan de
contractació aprovant aquest, i disposant l'obertura del procediment d'adjudicació.
Aquesta resolució implicarà també l'aprovació de la despesa.
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Aquesta Resolució haurà de ser objecte de publicació en el perfil de contractant.
F. El procediment d'adjudicació s'iniciarà amb la convocatòria de la licitació. L'anunci de
licitació per a l'adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant.
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta ha d'estar disponible per
mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil de
contractant.
L'anunci de licitació contindrà la informació recollida en l'annex III de la LCSP.
G. Les proposicions dels interessats, que hauran d'ajustar-se al previst en el plec de
clàusules administratives, impliquen l'acceptació incondicionada del contingut d'aquestes
condicions, i es presentaran pels interessats en el termini de deu dies hàbils des de
l'endemà al de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.
Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament en el registre indicat en
l'anunci de licitació.
Tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través d'aquest
procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic, o quan escaigui en el Registre Oficial de la
corresponent Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d'ofertes sempre que
no es vegi limitada la concurrència.
S'eximirà als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
H. L'oferta es lliurarà en un únic arxiu electrònic i s'avaluarà, en tot cas, conformement
a criteris d'adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
establertes en els plecs.
Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l'obertura de les proposicions no es
realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no
se celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.
I. La valoració de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius
informàtics, o amb la col·laboració d'una unitat tècnica que auxiliï a l'òrgan de
contractació.
J. A la vista de la proposta d'adjudicació que es realitzi a través de dispositiu informàtic
o unitat tècnica, i comprovat el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, l'òrgan de contractació procedirà a adjudicar el contracte.
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No es requerirà la constitució de garantia definitiva.
K. La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats i
licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
La notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb la Disposició
addicional quinzena.
Les ofertes presentades i la documentació relativa a la valoració d'aquestes seran
accessibles de forma oberta per mitjans informàtics sense restricció alguna des del
moment en què es notifiqui l'adjudicació del contracte.
La notificació i la publicitat hauran de contenir la informació necessària que permeti als
interessats en el procediment d'adjudicació interposar recurs suficientment fundat contra
la decisió d'adjudicació, i entre ella en tot cas haurà de figurar la següent:
a) En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les
quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
b) Pel que fa als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, els motius pels quals
no s'hagi admès la seva oferta, inclosos, en els casos contemplats en l'article 126,
apartats 7 i 8, els motius de la decisió de no equivalència o de la decisió de què les
obres, els subministraments o els serveis no s'ajusten als requisits de rendiment o a les
exigències funcionals; i un desglossament de les valoracions assignades als diferents
licitadors, incloent a l'adjudicatari.
c) En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i els avantatges de la
proposició de l'adjudicatari determinants de què hagi estat seleccionada l'oferta d'aquest
amb preferència respecte de les quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes
dels quals hagin estat admeses; i, si escau, el desenvolupament de les negociacions o el
diàleg amb els licitadors.
L. La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació
pel contractista de la resolució d'adjudicació.
M. De conformitat amb l'article 153 de la LCSP, la formalització del contracte haurà de
publicar-se, juntament amb el corresponent contracte, en un termini no superior a
quinze dies després del perfeccionament del contracte en el perfil de contractant de
l'òrgan de contractació.
N. De conformitat amb l'article 346 de la LCSP, es comunicarà al Registre de Contractes
del Sector Públic les dades bàsiques del contracte adjudicat, entre els quals figurarà la
identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació d'aquests, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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Gerri de la Sal, 4 de març de 2021.
La Secretària
Document signat electrònicament
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