Departament:

ÀREA MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

Servei/Codi:

Gerència d’Urbanisme /09010000

Assumpte:

Proposta d’Acord
cord d’aprovació de l'expedient de contractació per a l’assistència tècnica en la
direcció d’obra de l’equipament S’Aigua Dolça, en l’estratègia de desenvolupament urbà
sostenible e integrat al Pla Litoral de Ponent
Ponent.

Núm.
d’expedient:

GU 18/2021

L’Àrea
’Àrea Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat
Sostenibilitat, d’acord amb la necessitat i idoneïtat
de la contractació indicada en la memòria justificativa, emet l’expedient de contractació per a
l’assistència tècnica en la direcció d’obra de l’equipament S’Aigua Dolça, en l’estratègia de
desenvolupament urbà sostenible e integrat al Pla Litoral de Ponent
Ponent,, que regirà l’adjudicació
del contracte de serveis, pel proc
procediment negociat sense publicitat,, tramitació ordinària, no
subjecte a regulació harmonitzada, com a conseqüència
ència d’un concurs de projectes, licitat en
març de 2018, d’acord amb l’article 1168.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Aquest és un contracte de serveis complementari al contracte principal d’obres i serveis
“Proyecto
Proyecto de Equipamiento Aigua Dolça” aprovat per JG 20210604,, format pels següents
seg
lots: Lot 1 Contracte d’obres; Lot 2 Assistència tècnica per a la direcció d’execució de l’obra;
Lot 3 Assistència tècnica certificació LEE
LEED,
La duració del mateix és de 18 mesos
mesos, que, en tot cas, es supedita a la del contracte principal.
El pressupost base de licitació és de 122.099,26 € (IVA inclòs). El finançament de la despesa
es carregarà d'acord amb la següent distribució pressupostària i segons determinen els plecs:
Año
2022
2022
2023
2023
2022
2023

Total (IVA incluido)

Partida presupuestaria

28.226,12 €
33.678,77 €
22.581,31 €
26.943,51 €
5.927,48 €
4.742,07 €

8.133.006.220.199
8.342.006.220.199
8.133.006.220.199
8.342.006.220.199
200.49
200.49

El contracte podrà ser cofinançat
cofinançat,, en el seu conjunt, al 50 % pels Fons Europeus de
Desenvolupament Regional en referir
referir-se
se a actuacions contemplades en l'Estratègia DUSI
PLP, inclosa en el Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014
2014-2020,
2020, unificat ara en el
Programa Operatiu Pluriregional
onal d'Espanya 2014
2014-2020.
2020. Cofinançament dels Fons Europeus
de Desenvolupament Regional, FEDER.
Per donar compliment a la normativa aplicable, aquest expedient inclou els documents i
informes següents:
1.
2.
3.
4.

Plec de prescripcions tècniques particulars (annex I)
Plecc de clàusules administratives particulars (annex II)
Memòria de l’expedient de contractació (annex III)
Informe d’autorització de la despesa plurianual emesa pel Regidor d’Hisenda i
Innovació (annex IV).
5. Retencions de crèdit practicades per l’Oficina econòmica de l’Àrea (annex V).
6. Informe favorable 643.2021 dels Serveis Jurídics Municipals (annex VI).
VI)
7. Informe favorable 487.2021 de la Intervenció Municipal (annex VII).
).
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Tot això, d’acord amb l’exposat anteriorment i l’establert als articles 124 i 127 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons l’addició efectuada per
la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernitzaci
modernitzacióó del Govern Local; la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, en el que no està derogat i, els arti
articles
cles 53.2), 172 i 175 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, considera que per part de
la Junta de Govern podria dictar
dictar-se el següent:

ACORD
1r. Aprovar l’expedient per a la contractació mitjançant procediment
ment negociat sense publicitat,
tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada, per a l’assistència tècnica en la
direcció d’obra de l’equipament S’Aigua Dolça, en l’estratègia de desenvolupament urbà
sostenible e integrat al Pla Litoral de Pon
Ponent, com a conseqüència
ència d’un concurs de projectes,
licitat en març de 2018, d’acord amb l’art icle 1168.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Aquest és un contracte de serveis complementari al contracte principal d’obres i serveis
“Proyecto de Equipamiento Aigua Dolça
Dolça”, aprovat per JG 20210604:
20210604 Lot 1 Contracte
d’obres; Lot 2 Assistència tècnica per a la direcció d’execució de l’obra; Lot 3 Assistència
tècnica certificació LEED.. La duració del mateix és de 18 mesos,, que, en tot cas, queda
supeditaa a la del contracte principal.
Aquest expedient inclou el pplec de prescripcions tècniques particulars (annex I);
I) plec de
clàusules administratives particulars (annex II)
II); memòria
emòria de l’expedient de contractació
(annex III); informe
nforme d’autorització de la des
despesa
pesa plurianual emesa pel Regidor d’Hisenda i
Innovació (annex IV); retencions
etencions de crèdit practicades per l’oficina económica de l’àrea
(annex V); informe
nforme favorable 643.2021 dels Serveis Jurídics Municipals (annex VI)
VI); informe
favorable 487.2021 de la Interv
Intervenció Municipal (annex VII); informes tots ells que es donen
íntegrament per reproduïts.
2n. Autoritzar la despesa de 122.099,26 € (IVA inclòs) d'acord amb la següent
segü
distribució
pressupostària, segons determinen els plecs
plecs:
Año
2022
2022
2023
2023
2022
2023

Total (IVA incluido)

Partida presupuestaria

28.226,12 €
33.678,77 €
22.581,31 €
26.943,51 €
5.927,48 €
4.742,07 €

8.133.006.220.199
8.342.006.220.199
8.133.006.220.199
8.342.006.220.199
200.49
200.49

El contracte podrà ser cofinançat, en el seu conjunt, al 50 % pels Fons Europeus de
Desenvolupament Regional en referir
referir-se
se a actuacions contemplades en l'Estratègia DUSI
PLP, inclosa en el Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014
2014-2020,
2020, unificat ara en el
Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014
2014-2020.
2020. Cofinançament dels Fons Europeus
de Desenvolupament Regional, FEDER.
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En tot cas, l'efectiva
'efectiva consignació d'aquests imports queda condicionada, en qualsevol cas, a
l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient eenn l'exercici corresponent, de
conformitat amb el que preveuen els articles 174.1 TRLHL i 117.2 LCSP 9/2017.
9/2017
3r. Trametre l’expedient a la Secció de Contractació per continuar amb la seva tramitació.
tramitació

Palma, a la data de la signatura
Els sotasignats declaren conèixer el contingut de l’article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol de 2018 i
no tenir conflictes d’interès en l’acte.

La TAG

El cap de Departament
Guillem Balaguer Mayol
(signat electrònicament)

Vist-i-plau
La regidora de l’Àrea de Model de Ciutat,
Habitatge Digne i Sostenibilitat
Neus Truyol Caimari
(signat electrònicament)
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