Núm. Exp.: 2021/32

Certificat de l’Acord del Ple municipal pel qual s’aprova l’expedient de contractació,
així com el plec de clàusules administratives particulars de les obres de “Millora de
l’eficiència de la xarxa municipal d’aigua potable. Telecontrol”, que s’adjudicaran
mitjançant procediment obert simplificat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació i
per tramitació ordinària.

Maria Puigdemont i Viñals, secretària interventora tresorera de l'Ajuntament de Beuda,
comarca de la Garrotxa.
CERTIFICO
Que segons els antecedents que consten en aquesta secretaria al meu càrrec, el Ple de
l'Ajuntament de Beuda, en la sessió ordinària núm. 2021/3 celebrada el dia 29 d’abril de
2021, ha adoptat, per unanimitat dels membres, el següent ACORD:
«15. Proposta per aprovar l’expedient de contractació, així com el plec de clàusules
administratives particulars de les obres de “Millora de l’eficiència de la xarxa
municipal d’aigua potable. Telecontrol”, que s’adjudicaran mitjançant procediment
obert simplificat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació i per tramitació ordinària.
Antecedents de fet
I. Segons la Resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024 (ref. BDNS 468916), de la
Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, es concedeix a l’Ajuntament de Beuda una
subvenció de la Línia d’inversions per l’actuació “Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua
potable. Telecontrol”, d’import 62.648,22 euros, per a l’anualitat 2020.
II. Per Decret d’Alcaldia, de data 5 de març de 2020, s’adjudica a la mercantil Terrer
d’Enginyeria i Consultoria SL, el contracte menor dels serveis d’enginyeria per a la
redacció, entre d’altres, del projecte de “Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable
de Beuda. Telecontrol”, així com també, la direcció de les esmentades obres i l’informe de
coordinació de seguretat i salut (Exp. Núm. 2020/14GE).
Un cop presentat el projecte, el Ple municipal, en sessió ordinària núm. 2021/2 celebrada el
dia 28 de gener de 2021, va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries de
“Millora de l’eficiència de la xarxa municipal d’aigua potable. Telecontrol”, redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports, senyor Xavier Masip i Otzet, amb un pressupost
d’execució per contracte de SETANTA-NOU MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (79.794,04 €), IVA inclòs.
L’esmentat projecte es va sotmetre a exposició pública durant el termini de trenta dies
hàbils, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província
(BOPG) de Girona núm. 31, de data 16 de febrer de 2021, i al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament (eTauler), en compliment del que disposa l’article 37.2 del Reglament d’obres,
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activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant, ROAS).
Atès que, durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació,
consegüentment, la resolució d’aprovació inicial del projecte d’obres esdevé definitiva,
sense necessitat d’adoptar cap nou acord plenari; motiu pel qual, es publica l’edicte
d’aprovació definitiva del projecte en el BOPG núm. 73, de data 19 d’abril de 2021, i a
l’eTauler de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 38.2 del ROAS.
III. Consegüentment, per Decret d’alcaldia, de data 28 d’abril de 2021, s’incoa l’expedient
de contractació de les obres de referència, justificant-ne la necessitat i la conveniència de
licitar-les, mitjançant procediment obert simplificat, amb una pluralitat de criteris
d’adjudicació i per tramitació ordinària.
A aquests efectes, l’arquitecte tècnic que va participar en la redacció del projecte d’obres
emet un informe tècnic justificatiu de la licitació de les esmentades obres, en compliment
del previst a l’article 116.1 i 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP). En base a aquest informe, secretaria intervenció redacta el
Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació, així com també
emet informe favorable de fiscalització limitada prèvia de la despesa derivada de la
licitació, i informe jurídic sobre l’aprovació de l’expedient de contractació, de conformitat
amb l’article 116.3 i l’apartat 8è de la Disposició addicional tercera de la LCSP,
respectivament.
També en l’expedient hi consta l’acta de replanteig del projecte de les obres de referència.
Fonaments de dret
— La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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 (en 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 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.
― El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora d'hisendes locals.
― El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local.
― El Pressupost municipal vigent i les seves Bases d’execució.
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, en virtut de les competències
que atribueix la Disposició addicional segona de la LCSP al Ple municipal com a òrgan de
contractació, aquesta alcaldia sotmet a la seva consideració l’aprovació dels següents
ACORDS:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres de “Millora de l’eficiència de la
xarxa municipal d’aigua potable. Telecontrol”, que s’adjudicaran mitjançant procediment
obert simplificat, amb una pluralitat de criteris de valoració i per tramitació ordinària.
SEGON. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, definidor dels drets i
obligacions que assumeixen les parts contractants, el qual regirà la licitació, adjudicació i
execució del contracte, juntament amb el Plec de prescripcions tècniques contingut en el
projecte de les obres de referència definitivament aprovat.
TERCER. Autoritzar la despesa derivada de l’aprovació de l’expedient de contractació i, en
concret, dels plecs de clàusules administratives particulars (fase A), d’import SETANTANOU MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (79.794,04
€), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 2021 1 161 61900 “Telecontrol xarxa municipal
subministrament aigua – Generalitat PUOSC 2020-2024” del Pressupost municipal vigent,
tenint en compte que l’IVA suportat és deduïble.
QUART. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació i, a aquests efectes, anunciar la
convocatòria de licitació en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, per tal que en el termini
de vint dies naturals els licitadors interessats puguin presentar proposicions telemàtiques
mitjançant l’eina de Sobre digital.
CINQUÈ. Publicar l’anunci de licitació d’aquesta contractació en el Perfil de contractant de
l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 159.2 de la LCSP. Així mateix, informar
que tota la documentació necessària per la presentació de la oferta estarà disponible per
mitjans electrònics en el Perfil de contractant des del dia que s’hi publiqui l’anunci de
licitació.
SISÉ. Facultar a l’alcalde per resoldre totes les incidències que poguessin sorgir en aquesta
licitació, donant-ne compte en el proper Ple municipal que se celebri.
SETÉ. Informar que contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
independentment de la seva immediata executivitat, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que estableixen els articles 8,
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva notificació, conforme els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques, en concordança amb
l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.»
I, perquè així consti i causi els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau de l’Alcalde, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent.
Beuda, data de la signatura electrònica
Vist i plau
L’alcalde
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