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Resolució aprovació plecs de clàusules administratives particulars,
plec de prescripcions tècniques i obertura de la licitació de l'obra

Fets
Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució de les obres
necessàries per a la millora del subministrament d’aigua al municipi, de
conformitat amb el Projecte tècnic redactat pels Serveis d’Enginyeria del
SAM Diputació de Tarragona per encàrrec de l’Ajuntament, “PROJECTE DE
RENOVACIÓ
DE
LA
CANONADA
D’IMPULSIÓ
PER
AL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A PASSANANT I BELLTALL”, el
qual ha estat aprovat.
El contracte es tipifica d’obres, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 9
/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció
d'aquest objecte, la codificació corresponent la nomenclatura del Vocabulari
comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea, establerta pel
Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, el
codi CPV és el següent: 45232150-8: Treballs relacionats amb canonades
de distribució d’aigua.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció de l’informe justificatiu
de la necessitat del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la
LCSP, el Plec de les Clàusules Administratives Particulars informats, l’
informe de legalitat i l’informe de fiscalització prèvia per part de la
Intervenció. Així mateix, per la Intervenció s’ha certificat l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de l’execució del
contracte, tot allò de conformitat amb el que estableix l’article 116 de la
LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i atesos els antecedents i informes que
consten en l’expedient, l’Alcalde, ateses les facultats delegades pel Ple de la
Corporació, en sessió extraordinària de data 3 de juliol de 2019

Fonaments de dret
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local
(LBRL).
DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP.
La reglamentació catalana sobre contractació.
La resta de dret administratiu aplicable i e el seu defecte, es tindrà en
compte el dret privat.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del “PROJECTE DE
RENOVACIÓ DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ PER AL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A PASSANANT I BELLTALL”
sota la modalitat licitatòria següent:
Procediment: obert simplificat amb pluralitat de criteris d’
adjudicació
Tramitació: ordinària

Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint (20) dies naturals,
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de
contractant de l’Ajuntament de Passanant i Belltall. Si l'esmentat dia final fos
dissabte o festiu en el municipi, es clourà l'indicat termini el primer dia hàbil
següent. La recepció de documentació es clourà a les 13.00 hores del
darrer dia hàbil.
Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte
conforme allò que s’estableix a l’article 117 de la LCSP, a càrrec del
Pressupost municipal exercici 2019, partida pressupostària 2019-0-16163300-01.
Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec
de Prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació de les obres
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pel procediment i tramitació indicats. En aquesta contractació regiran els
Plecs de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions tècniques, en
tot allò que no s’oposin a la LCSP.
El pressupost total de licitació és el de 231.053,00 euros, IVA inclòs, amb
el desglossament següent:
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Pressupost base:
190.952,89 euros
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%: 40.100,11 euros

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del
contracte i el preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos
en el Plec de clàusules administratives.
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes
previstos a l’article 156.6 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de
contractant de l’Ajuntament de Passanant i Belltall.
Cinquè. Nomenar com a tècnic director de les obres i de la seguretat i salut,
al Sr. Emili Sisquellas Ortega, dels serveis d’enginyeria del SAM Diputació
de Tarragona.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a
comptar de l'endemà de la seva publicació en el perfil de contractant.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la
seva publicació en el perfil de contractant.

Passanant, a la data de la signatura
L'Alcalde
Magí Ninot i Aloy
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