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INFORME
JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
Objecte contracte:

Codi:

REDACCIÓ
DEL
PROJECTE
DE
L'ESTACIÓ
DE
BOMBAMENT D'AIGÜES PLUVIALS DE L'INTERCEPTOR
NORD, SISTEMA 12. TM DE CASTELLDEFELS.
CTN2100468

D’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar
constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament
així com d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Agència Catalana de
l’Aigua (en endavant, ACA) per a portar-los a terme amb mitjans interns.

1.

Import del contracte

86.268,54 € (sense IVA).

2.

Justificació de les necessitats

L’objecte del contracte és la redacció d’un projecte constructiu que ha de definir les obres
per a la construcció de l'estació de bombament d'aigües pluvials de l'interceptor nord,
sistema 12 al TM de Castelldefels.
L’Àrea de l’ACA promotora de la contractació és l’Àrea de Gestió Territorial, concretament
e Departament de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial.
Aquesta actuació no forma part del Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) i del PMH
del primer cicle de planificació. No obstant això, derivat de les obligacions que estableix la
planificació en matèria de gestió del risc d’inundació, sorgeix la necessitat de definir
aquelles actuacions que ajudin a reduir el risc d’inundació i que puguin ser incloses en el
PGRI del segon cicle de la Directiva d’Inundacions. Amb aquest esperit, el 16 de juliol de
2020 es va constituir la Comissió tècnica del Delta del Llobregat, en el marc de la qual es
concretà la previsió d’inversió directa de l’ACA en el segon cicle de planificació adreçada
a la millora del drenatge i de la inundabilitat de la plana del Delta del Llobregat. Entre les
actuacions seleccionades, es troba l’associada a l’execució d’una estació de bombament
d’aigües pluvials de l’Interceptor Nord (Sistema 12) al terme municipal de Castelldefels,
que serà incorporada a la mesura ES100.14.04.01_Mesures per al foment d’una
estratègia basada en la millora del drenatge de les zones agrícoles, orientada a la millora
de la recepció dels escolaments del sistema fluvial del districte de conca fluvial de
Catalunya (DCFC).
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El detall tècnic, el pressupost i les necessitats del projecte es defineixen amb detall i
precisió en el corresponent Plec de Prescripcions Tècniques particulars.

3.

Justificació de l’àmbit competencial de l’ACA

El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l’ACA és l’administració hidràulica de
Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic de la Generalitat de
Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de
les seves funcions.
L’article 8 d’aquest text refós estableix les competències atribuïdes a l’ACA, entre les
quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, construcció, explotació i
manteniment d’obres hidràuliques que justifica que la prestació objecte d’aquestes
actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial de l’ACA.

4.

Justificació de la insuficiència de mitjans

Atenent al volum de projectes a redactar, al seu abast, especialització i complexitat,
actualment l’ACA no disposa dels recursos materials (maquinari i programari) que
permetin cobrir les necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com
tampoc disposa del personal necessari en número, perfil professional, especialització i
disponibilitat suficients. La funció del personal del que disposa l’Àrea d’Execució
d’Actuacions és, doncs, la del seguiment i supervisió tècnica i administrativa dels
projectes, així com la coordinació dels diferents serveis interns i externs associats i la
inspecció i liquidació dels contractes necessaris per a dur-los a terme.

5.

Conclusió

Per tot l’exposat, informo favorablement la contractació dels serveis externs per a la
redacció del projecte constructiu inclòs al contracte codi: CTN2100468.
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