Expedient: 2021/21/G1072

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

A la vista dels antecedents que obren a l’expedient, és a dir, la provisió de la presidència,
l’informe de secretaria, l’informe d’intervenció i la Memòria Justificativa sobre la necessitat de
contractació, en la qual s’assenyala també la insuficiència de mitjans per a terme el servei
consistent en de la redacció dels Plans d’Usos Recreatius dels embassaments situats en lleres
públiques de la Conca del Llobregat – Cardener: embassament de Sant Ponç i embassament de
la Llosa del Cavall (Comarca del Solsonès).
Presentant dita contractació les característiques següents:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: redacció dels plans d’usos recreatius dels embassaments situats en
lleres públiques de la conca del Llobregat – Cardener: embassament de Sant Ponç i
embassament de la Llosa del Cavall (comarca del Solsonès)
Procediment de contractació: Obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:
71242000-6 - Elaboració de projectes, dissenys i pressupostos
90712000-1 - Planificació mediambiental
90712400-5 - Serveis de planificació de l’estratègia de gestió o conservació de recursos
naturals.
Valor estimat del contracte: 70.000,00 €

Pressupost base de licitació: 70.000,00 €
Iva: 14.700,00 € d’IVA (21%)
Preu total: 84.700,00 € IVA inclòs

Termini d'execució:

1 any

La present contractació no es divideix en els lots següents:
LOT 1: Redacció del Pla d’usos recreatius de l’embassament de Sant Ponç, situat a la Conca del
Llobregat – Cardener (Comarca del Solsonès)
Valor estimat: 35.000,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: IVA%: 35.000,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 42.350,00 €
LOT 2: Redacció del Pla d’usos recreatius de l’embassament de la Llosa del Cavall, situat a la
Conca del Llobregat – Cardener (Comarca del Solsonès)
Valor estimat: 35.000,00 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: IVA%: 35.000,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 42.350,00 €
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que s'ha fixat en 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, aquesta presidència
RESOL:
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació assenyalada mitjançant procediment obert
simplificat.
SEGON. Justificar la celebració del contracte de redacció d’aquests plans d’usos en compliment
de la disposició addicional divuitena del text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, així com també de
conformitat amb les ordenances municipals reguladores dels Espais naturals de l’embassament
de Sant Ponç les quals establien un termini de 18 mesos des de la seva entrada en vigor, per a
la redacció d’un pla d’usos conjunt amb els altres ens locals afectats per l’àmbit de
l’embassament, per a explotar els serveis i activitats de lleure de l’embassament de Sant Ponç
d’acord amb el contingut mínim establert per l’Agència Catalana de l’Aigua, que haurà de
contemplar la delimitació de l’espai propietat de l’ACA.
Queda acreditat que la present contractació mitjançant un contracte de servei és la forma més
idònia i eficient de dur a terme les finalitats d’aquest Consell Comarcal.
TERCER. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.

