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RESOLUCIÓ de l’òrgan de contractació de l’Agència Catalana de l'Aigua en relació a
l’aixecament de la suspensió de l’execució del contracte LOT 1: REDACCIÓ DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU PEL SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DE
BENISSANET. T.M. BENISSANET (COMARCA DE LA RIBERA D'EBRE). amb número
d’expedient CTN17A1221

FETS
1.- El 22 de maig de 2018 l’empresa TEC-CUATRO, SA i l’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA van formalitzar el contracte LOT 1: REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
PEL SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DE BENISSANET. T.M. BENISSANET
(COMARCA DE LA RIBERA D'EBRE). amb número d’expedient CTN17A1221.
2.- El 26 d’octubre de 2018 el Departament de Projectes i Obres de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions va emetre informe sol·licitant la suspensió de l’execució dels treballs objecte
del contracte per tal que l’Ajuntament de Benissanet aprovés la solució tècnica proposada a
l’estudi d’alternatives.
3.- El 13 de novembre de 2018 l’òrgan de contractació de l’Agència emeté Resolució
acordant la suspensió temporal total de l’execució del contracte esmentat amb data
d’efectes del dia de l’entrada en el registre de l’Ajuntament de Benissanet de l’estudi
d’alternatives i fins que el Consistori es pronunciés al respecte. El 15 de novembre de 2018
es va formalitzar l’acta de suspensió temporal total dels treballs.
4.- D’acord amb l’informe tècnic de 17 de desembre de 2018 emès pel responsable del
contracte, l’Ajuntament de Benissanet ha informat favorablement la solució tècnica
proposada per l’Agència Catalana de l'Aigua en relació al projecte constructiu esmentat, en
sessió ordinària de 29 de novembre de 2018, notificada a l’Agència Catalana de l'Aigua el 5
de desembre de 2018.
5.- A la vista d’aquest informe, el director de l’Àrea d’Execució d’Actuacions ha proposat
l’aixecament de la suspensió i la formalització de la corresponent acta d’aixecament.
FONAMENTS DE DRET
1. El contracte referenciat a l’encapçalament té caràcter administratiu, d’acord amb
l’establert en el seu Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP),
aprovat el 13 de novembre de 2017.
2. El contracte es regeix per l’esmentat Plec, pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, entre altres normes d’aplicació.
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3. La clàusula trenta-unena del PCAP es refereix al moment en que desapareixen els motius
que van justificar l’acord de suspensió:
Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Jordi
Agustí Vergés
Data :2019.01.10
11:53:17 CET
Raó:Director
Lloc : Barcelona

“Quan el contracte pugui restablir-se per desaparició de la causa que va motivar-ne la
suspensió, s’haurà d’aixecar la suspensió en una acta d’aixecament de suspensió signada
pel responsable del contracte i el contractista, a partir de la qual tornarà a computar-se el
termini d’execució.”
En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l’expedient i els
fonaments de dret aplicables, d’acord amb la proposta signada pel director de l’Àrea
d’Execució d’Actuacions de l’ACA de 21 de desembre de 2018 i fent ús de les competències
que m’atribueix el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, en relació amb el Decret 86/2009, de 2 de juny,
d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua,
RESOLC:
1. Acordar l’aixecament de la suspensió temporal total de l’execució del contracte: LOT 1:
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PEL SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL
NUCLI DE BENISSANET. T.M. BENISSANET (COMARCA DE LA RIBERA D'EBRE).
amb número d’expedient CTN17A1221, per desaparició de la causa que motivà la
suspensió.
2. Autoritzar al responsable del contracte per tal que, juntament amb el contractista,
formalitzin la corresponent acta d’aixecament de la suspensió temporal total,
degudament motivada.
3. Publicar aquesta Resolució en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i
notificar-la al contractista.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant el òrgan de contractació de l’Agència Catalana de l’Aigua, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona,
en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la notificació d’aquesta resolució,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sens perjudici de la procedència del recurs extraordinari de
revisió o de qualsevol altre recurs previst en la legislació vigent. No es podran interposar
ambdós recursos simultàniament.
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