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RESOLUCIÓ
En data 17 de març de 2021, es va iniciar l’expedient de contractació de l’adquisició d’equips i
sensors per a la implementació del pla de calibratge i per l’estoc de manteniment de la Xarxa
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) per l’any 2021.
A l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de
prescripcions tècniques i el certificat d’existència de crèdit.
En data 18 de març de 2021, el Responsable de contractació, règim interior i suport jurídic
d’aquest Servei ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars el qual ha estat
informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del Departament de Territori i Sostenibilitat en
data 25 de març de 2021 i per l’Òrgan de control Econòmic i Financer en data 26 de març de
2021.
D'acord amb el que disposa l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, en referència a l’aprovació de l’expedient i també pel que fa a la publicació de la
licitació.
D’acord amb els articles 9.3 d) de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia (DOGC
núm. 3524, de 29 de novembre) i 6.3 d) del Decret 172/2002, d’11 de juny (DOGC núm. 3663, de
25 de juny).
RESOLC:
Primer: Aprovar l'expedient de contractació de “l’adquisició d’equips i sensors per a la
implementació del pla de calibratge i per l’estoc de manteniment de la Xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques (XEMA) per l’any 2021”, amb els documents que l'integren, plec
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques i la despesa que comporta, de
NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (97.450 €) IVA exclòs, a càrrec de la
partida pressupostària 6200001.
Segon: Autoritzar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, a l’empara del que disposen els articles 117, 131, 156 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del Sector Públic.
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