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Expedient núm. 164/2020
PROVISIÓ D’INICI D’EXPEDIENT
1. Necessitat.
L’article 116.1 de la Llei9/2017, de contractes de sector públic, estableix que la subscripció
de contractes requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en termes que preveu l’article
28 de l’esmentada Llei i que s’ha de publicar en el perfil del contractant.
L’article 28 citat preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure contractes
que no siguin els necessaris per a complir i dur a terme els seus fins institucionals.
L’article 67 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, obliga a prestar
el servei mínim d’abastament domiciliari d’aigua potable.
En aquest cas es tracta de dur a terme l’actuació de la canonada d’aigua del dipòsit al nucli
de població de la Guàrdia d’Urgell, municipi de Tornabous, en la qual l’ajuntament hi té
competència com s’indica al paràgraf anterior, pels motius següents:
La gestió del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de Tornabous la realitza el
propi ajuntament. Disposa bàsicament de 2 xarxes de distribució: una pels nuclis de
Tornabous i el Tarròs, i una altra pel nucli de La Guàrdia. Són xarxes independents que es
subministren mitjançant les seves respectives connexions a la xarxa en alta del Canal
d’Urgell.
Per solucionar els problemes de qualitat de l’aigua que l’actual sistema d’abastament en
alta planteja, s’opta per la instal·lació d’una nova canonada des de la sortida de l’actual
dipòsit de Tornabous fins al nucli de la Guàrdia (la construcció d’una nova E.T.A.P. i un nou
dipòsit seran objecte d’un altre projecte).
El present projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per a la instal·lació
d’una nova canonada per impulsió al nucli de la Guàrdia des del dipòsit de Tornabous.
2. Justificacions.
L’altre 116.4 de la Llei 9/2017 exigeix la justificació adequada de l’expedient dels punts
següents:
a) L’elecció del procediment de licitació
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S’opta per fer una licitació oberta, mitjançant tramitació simplificada “ordinària” dels apartats
1 a 5 de l’article 159 de la Llei 9/2017, per ser més àgil que un obert normal.
b) La classificació que s’exigeix als participants.
La classificació empresarial per als diferents lots serà la següent, que permet acreditar la
solvència, és:
Grup A, subgrup 2. Categoria 2
Grup E, subgrup 1 i 7. Categoria 2
Grup I, subgrup 9. Categoria 2
Grup J, subgrup 5. Categoria 2
Segons l’article 77.1 a) 2n per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000
euros, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del
contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la seva
solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests casos,
l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació
com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte
o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci
de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del
contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els
requisits de solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’efectua de
conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de
l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi
concretat en els plecs.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris
que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions
especials de la seva execució.
c1) Criteris de solvència
Els criteris de solvència són els supletoris fixats per Llei, en funció de l’import del lot al qual
es licita.
c2) Criteris d’adjudicació
Per a una adequada relació entre la qualitat i el preu, s’assigna al factor preu una
ponderació de 30 punts i a l’ampliació del termini de garantia, 20 punts. L’ampliació del
termini de garantia garanteix un equilibri a l’hora de fer baixes, les quals es potencien molt
amb la fórmula emprada.
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La qualitat també es potencia amb la rapidesa en la resposta en cas d’avaries durant el
termini de garantia, a la qual s’assignen 20 punts.
A més a més, pel nombre de treballadors fixos adscrits a l’obra amb caràcter permanent
s’assignen 30 punts, sempre que tinguin una experiència mínima, atès que la qualitat
d’aquest personal pot afectar de forma significativa la seva millor execució (article 145.2.2n
de la Llei) i, per contra, els canvis continus d’aquest personal, en dificultarien l’execució i
n’empitjorarien la qualitat. L’estabilitat del personal és el criteri social emprat per tal de
complir amb les obligacions de l’article 145.2 de la Llei 9/2017.
Del conjunt de criteris, tots ells objectius, se’n després una obra en què, alhora que es valora
la rebaixa de preu i els criteris socials i ambientals exigits per Llei, es potencia molt la
qualitat, mitjançant l’assignació de puntuacions elevades per l’experiència i continuïtat del
personal, amb la qual cosa s’evita entorpiments derivats dels canvis continus de personal.
Les fórmules de càlcul són en tots els casos simples regles de tres, d’acord amb els criteris
jurisprudencials.
c3) Condicions especials d’execució
Es considera que cal fixar com a condicions especials d’execució obligacions tan bàsiques
com la realització de les prestacions contractuals, complir la normativa laboral i social i
adscriure els mitjans personals i materials suficients.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que
l’integren, inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha.
Projecte d’obra sense IVA
20% modificable
Valor estimat

148.702,96
29.740,60
178.443,56

Quant als costos laborals, es troben dins del 13% de despeses generals que ja inclou el
pressupost anterior.
e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de
les prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha
de ser directa, clara i proporcional.
La necessitat del contracte s’ha justificat al punt 1.
f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
No escau, atès que és un contracte d’obres.
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g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE
1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP) ,en el que es disposa el
següent:
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots,
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos
de contractes de concessió d’obres.”
L’objecte del contracte ha de ser prestat per un únic contractista i no admet fraccionament
pels següents motius:
• En primer lloc, al tractar-se d’un contracte que té per objecte una feina molt concreta com
és la construcció d’una nova canonada d’aigua des de la Guàrdia al dipòsit, tècnicament
resultaria pràcticament impossible realitzar una divisió física del mateix per determinar els
possibles lots sense risc per a l’execució correcta del contracte.
• I en segon terme, en el cas de trobar la solució a la divisió en lots, tindríem una execució
de contracte complicada pels diferents criteris d’execució dels contractistes que podrien
provocar duplicitat de les tasques i possibilitat de tenir mes referències de materials que
complicarien les feines, així com el risc de soscavar l’execució adequada del contracte per
la necessitat de coordinar als diferents contractistes.
3. Estabilitat pressupostària
La disposició addicional 3a de la Llei disposa que els actes de fiscalització els exerceix
l’òrgan interventor de l’entitat local, i que aquesta fiscalització recau també sobre la
valoració que s’incorpori a l’expedient de contractació sobre les repercussions de cada nou
contracte, excepte els contractes menors, en el compliment per part de l’entitat local dels
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l’article 7.3 de la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tal que l’òrgan interventor pugui fer aquesta valoració, es fa constar el següent:
Les regles fiscals estan suspeses pel 2021 i pel 2022.
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4. Competència
La competència com a òrgan de contractació correspon originàriament al Ple, segons la
disposició addicional segona, punt 2, de la LCSP.
Per tant,
DISPOSO
1. Iniciar l’expedient per a contractar l’obra de la construcció de la canonada d’abastament
al nucli de la Guàrdia des del dipòsit de Tornabous (Urgell).
2. Sotmetre els plecs, una vegada definitius, als informes preceptius.
3. Un cop emesos els informes sotmetre l’expedient a l’aprovació del ple.
Tornabous a data de signatura electrònica.
David Vilaro Gordillo
L’alcalde

