EL BRULL
Ajuntament

Decret: 89/2019
Identificació de l’expedient
Contracte de serveis per Procediment Obert Simplificat: Direcció d’explotació de la
Presa de les Illes. Resolució de l’alcalde. Exp. 101 01 04 06 00 06 2019.
Antecedents
L’Ajuntament del Brull és titular, per títol de propietat, de la Presa i de l’embassament
de les Illes.
Els articles 366.1 i 367 del Reglament de domini públic hidràulic estableixen que és
responsabilitat del titular de la presa vetllar per la seva seguretat i assumir les
condicions i adoptar les mesures que, a judici de l’administració pública competent,
calguin en les diferents fases de vida de la infraestructura per motius de seguretat.
En un requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua ( en endavant ACA ) arran d’una
inspecció efectuada, es demana a l’ajuntament que nomeni un Director d’explotació de
la Presa de les Illes, i n’informi a l’ACA, tot això amb la finalitat de legalitzar la dita
presa.
Fonaments de dret:
I. La tramitació d’aquest expedient de licitació, per procediment obert simplificat,
requereix l’aprovació d’un plec de clàusules administratives particulars i d’un plec de
prescripcions tècniques, que definiran els drets i obligacions que hauran d’assumir les
parts contractants, d’acord amb el que preveuen els articles 145, 146, 159 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant abreujada LCSP).
II. L’article 159.1 de la LCSP regula els supòsits en què es pot utilitzar el procediment
obert simplificat en l’adjudicació dels contractes. Entre aquests supòsits hi ha el dels
contractes de serveis quan es compleixin les dues condicions següents:
a) En el contracte de serveis el valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros.
b) Que entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi hagi cap
d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi ha, la seva ponderació no
superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui
per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i
arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-cinc per
cent del total.
III. L’article 122.1 de la LCSP preveu que els plecs de clàusules administratives
particulars s’hauran d’aprovar de forma prèvia a l’autorització de la despesa o
conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del contracte. L’apartat 5è
del mateix article disposa que l’aprovació d’aquests plecs correspon a l’òrgan de
contractació.
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IV. En el mateix sentit, l’article 124 de la LCSP estableix que l’òrgan de contractació
aprovarà amb anterioritat a l’autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i
sempre abans de la licitació del contracte, els plecs de prescripcions tècniques
particulars.
V. L’article 117.1 de la LCSP disposa que una vegada completat l’expedient de
contractació, es dictarà resolució motivada per l’òrgan de contractació aprovant-lo i
disposant l’obertura del procediment d’adjudicació. Aquesta resolució implicarà també
l’aprovació de la despesa.
VI. L’article 135.1 de la LCSP disposa que l’anunci de licitació per a l’adjudicació de
contractes de les Administracions Públiques, a excepció dels procediments negociats
sense publicat, es publicarà al perfil del contractant.
VII. L'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera, relatiu al principi d'eficiència en l'assignació i utilització dels
recursos públics, preveu que els contractes, igual que qualsevol altra actuació dels
subjectes que integren el sector públic que afecti a les despeses o els ingressos
públics presents o futurs, han de valorar les seves repercussions i efectes i s'han de
supeditar de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
VIII. D’acord amb el que estableixen la DA 3a.8 i l’article 116.3 ap. 2n de la LCSP cal
que constin en l’expedient l’informe preceptiu de la secretaria municipal i la fiscalització
de la intervenció municipal, i d’acord amb l’apartat 4 del mateix article 116, en els
contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
Tenint en compte que la competència per a aprovar els plecs administratius i tècnics
d’aquesta contractació, aprovar la despesa i convocar la licitació, l’alcalde, com a
òrgan de contractació, en tractar-se de serveis d’import inferior al 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost i d’una durada inferior al 4 anys;
RESOLUCIÓ,
Per tot això
RESOLC:
1r.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars definidors dels drets i obligacions que assumeixen les parts contractants,
els quals regiran la licitació del contracte administratiu de serveis: Direcció de
l’Explotació de la Presa de les Illes.
2n.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar, mitjançant procediment obert
simplificat amb més d’un únic criteri d’adjudicació el contracte administratiu de serveis:
Director d’Explotació de la Presa de les Illes.
3r.-. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació i, a aquests efectes, anunciar la
convocatòria de la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament del Brull amb una
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antelació mínima de quinze dies hàbils a l’assenyalat com a últim per a la recepció de
proposicions.
4t.- Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació per a l’any 2019 que
ascendeix a la quantitat màxima de 3000 € (IVA inclòs), la qual s’imputarà a la partida
161.631 del pressupost municipal vigent.
5è.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició al
perfil del contractant, la qual estarà integrada per les persones següents:
President:

L’alcalde o el regidor que aquest determini

Vocals

El secretari interventor de l’Ajuntament o qui aquest determini
Tècnic o qui aquest determini

Secretaria:

Actuarà com a secretaria de la Mesa de contractació la que ho
és de la corporació.

El Brull, a la data de signatura electrònica
L’alcalde

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Ferran
Teixidó
Data :2019.08.14
13:49:55 CEST
Raó:alcalde
Lloc : El Brull

Ho certifico
La secretària

Signat electrònicament
per :M Montserrat Vergés
Tubau - DNI 77108143E
(SIG)
Data :2019.08.14
17:15:24 CEST
Raó:secretaria
Lloc : El Brull
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