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Assumpte: Notificació d’acord plenari
Senyor/a,
Us notifico que el Ple de la corporació reunit en sessió extraordinària el dia 14 de
gener de 2022 ha adoptat entre altres l’acord que es transcriu de l’esborrany de l’acta
que diu:
“1. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE LA NOVA CANONADA
D’ABASTAMENT AL NUCLI DE LA GUÀRDIA DES DEL DIPÒSIT DE TORNABOUS
(URGELL).
Expedient 164/2020
Fets
A la vista del projecte constructiu de la Nova canonada d’abastament al nucli de la
Guàrdia des del dipòsit de Tornabous amb un pressupost base IVA exclòs de
148.702,96 euros.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: OBRES
Subtipus del contracte: Obres per canonada d’aigua
Objecte del contracte: Nova canonada d’abastament al nucli de la Guàrdia des del dipòsit
de Tornabous
Procediment de contractació: OBERT
Tipus de tramitació: Simplificada
Codi CPV: 45310000-3 i 45316100-6
Valor estimat del contracte: 178.443,55 € IVA exclòs
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 148.702,96 € IVA %: 31.227,62 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 179.930,58 €
Durada de l’execució: 2,5 mesos

A la vista de l’expedient de contractació tramitat:
Document
Memòria justificativa
Informe de secretaria
Informe de intervenció
Plec prescripcions tècniques
Plec clàusules administratives particulars
Acord de Ple aprovació expedient
contractació
Anunci de licitació obres
Acta de la mesa de contractació d’obertura
de l’annex 1

Data
29/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
03/11/2021
22/11/2021
17/12/2021
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Acta de la mesa de contractació d’obertura
de l’annex 2 i 3
Requeriment al licitador
Acta de la mesa de proposta d’adjudicació
Informe de fiscalització prèvia

21/12/2021
21/12/2021
03/01/2022
11/01/2022

Fonaments de dret
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 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.
— 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).
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcalde, de conformitat amb
la Disposició Addicional Segona 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.
Resolució
L’Ajuntament Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment
componen, acorda:
1. Adjudicar el contracte d’obres de Nova canonada d’abastament al nucli de la
Guàrdia des del dipòsit de Tornabous amb les condicions que figuren a la seva oferta
i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives i particulars i de
prescripcions tècniques a IRRIGA WATER SOLUTIONS,SL per import de 124.433,35
euros IVA exclòs.
2. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada
l’oferta presentada pel citat adjudicatari amb preferència a les presentades pels
restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
- Increment del termini de garantia fins a 5 anys.
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- Totes les millores ofertades al plec.
- Millor oferta econòmica.
- Resposta en cas d’averia.
- Treballadors adscrit a l’obra.
- A més a més dels criteris valorables mitjançant judici de valor.
3. Disposar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

2022

161.609002

Import
124.433,35 € sense IVA

4. Publicar anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini de 15 dies.
5. Designar com a responsable del contracte a la secretaria – interventora.
6. Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
7. Notificar a IRRIGA WATER SOLUTONS,S.L. adjudicatari del contracte del present
acord i citar-lo per a la signatura del contracte.
8. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil del contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat a l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
9. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.”
Contra aquesta resolució és executiva, exhaureix la via administrativa, podent
interposar:
- Recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que
estableix l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú.
Transcorregut el termini d’un mes, des de la vostra interposició sense haver rebut
resolució expressa del mateix, s’entendrà desestimat i podreu interposar en el termini
de sis mesos, des de dita desestimació presumpta, recurs contenciós administratiu
davant els Tribunals competents.
- Alternativament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, des de l’endemà a la recepció
d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableixen els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu adient.
Tornabous a data de signatura electrònica.
La secretaria

Vist i plau,
L’alcalde

