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M. Àngels Rius Pifarré, secretaria interventora acc. de l’ajuntament de Tornabous.
CERTIFICO:
Que el Ple de l’ajuntament en sessió del dia 3 de novembre de 2021 va aprovar, per
unanimitat, dels set membres que legalment la componen, entre altres, l’acord que
en la seva part dispositiva estableix el següent:
“5. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES DE LA LICITACIÓ DE L’OBRA
“NOVA CANONADA D’ABASTAMENT AL NUCLI DE LA GUÀRDIA DES DEL
DIPÒSIT DE TORNABOUS (URGELL).”.
Fets
A la vista dels següents antecedents:
Expedient
164/2020

Procediment
Projecte de la canonada d’abastament al
nucli de la Guàrdia des del dipòsit de
Tornabous (Urgell).

Resolució
Aprovat per acord de
ple

Data
30/09/2020

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: OBRES
Subtipus del contracte: Obres per una canonada
Objecte del contracte: Canonada d’abastament al nucli de la Guàrdia des del dipòsit de Tornabous
Procediment de contractació: OBERT
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA SIMPLIFICADA
Codi CPV: 45310000-3 i 45316100-6
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

Fonaments de dret
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/EU, de 26 de febrer de
2014.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2017, 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).
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Es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable
procedint la seva aprovació pel Ple de la corporació de conformitat amb el que es
disposa 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/EU i 2014/24/EU, de 26 de
febrer de 2014.
Resolució
L’Ajuntament Ple per unanimitat dels membres presents dels set que legalment
componen, acorda:
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat de les
obres de la nova canonada d’abastament al nucli de la Guàrdia des del dipòsit de
Tornabous (Urgell).
2. Aprovar la despesa corresponent aplicable en el pressupost de l’exercici 2021-2022.
3. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
4. Aprovar les els pressupostos valoratius per les propostes de millora avaluables al
plec de clàusules.
5. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat
a l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
6. Publicar al perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives, el de prescripcions
tècniques i les memòries per ofertar les millores.
7. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil del contractant:
Sr. David Vilaró Gordillo o en qui delegui l’assistència, que actuarà com a President
de la mesa.
Sr. Àngel Ràfols Jimenez, Vocal (SSTT del Consell Comarcal de l’Urgell)
Sr. Francesc Ampurdanés Aparicio, Vocal (Cap de manteniment)
Sra. M. Àngels Rius Pifarré, Vocal (Secretària – interventora)
Sra. Mercè Jounou Ars, que actuarà com a Secretari de la Mesa.”
I, perquè consti així, signo aquest certificat amb el vist i plau de l’alcalde.
Tornabous a data de signatura electrònica.
La secretària interventora

Vist i plau,
L’alcalde.

