Expedient: CTN2100691
Procediment: Serveis Pròrroga
Assumpte: Resolució d’aprovació de pròrroga de contracte
Document: 7291652

*7291652*
Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat

RESOLUCIÓ de l’òrgan de contractació d’aprovació del contracte “2A PRÒRROGA
MODIFICADA DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS
SISTEMES DE SANEJAMENT DE VALLBONA D'ANOIA, CARME, HOSTALETS DE
PIEROLA, MASQUEFA, PIERA I CASTELLOLÍ (2022)” Clau: CTN2100691
__________________________________________________________________________

FETS
1.- El 27 de desembre de 2016 l’Agència Catalana de l’Aigua i la Unió Temporal d’Empreses
ACSA, S.A.- AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA-DEPURACION DE AGUAS
DEL
MEDITERRANEO, S.L van formalitzar el contracte SERVEI D'EXPLOTACIÓ,
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DE VALLBONA
D'ANOIA, CARME, HOSTALETS DE PIEROLA, MASQUEFA, PIERA I CASTELLOLÍ (20172020). Clau: CTN1600371, per un import de 6.165.675,00 € (més IVA) i un termini
d’execució de quatre anys (1 gener 2017 a 31 desembre 2020).
Aquest contracte va ser objecte d’un modificat.
2.- El 19 de novembre de 2020 es va formalitzar la 1a pròrroga del contracte modificat
(CTN2000832) per un període d’un any (1 gener 2021 a 31 desembre 2021).
3.- El 14 de setembre de 2021 la directora de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals va
proposar la 2a pròrroga del contracte a dalt esmentat per un import de 1.560.433,56 € (més
IVA) i un termini d’un any, justificant els motius que la fan necessària per remissió a l’informe
tècnic de 6 de setembre de 2021.
Tanmateix, cas que es procedeixi a licitar i adjudicar els treballs objecte d’aquesta
contractació abans de la finalització d’aquesta pròrroga, es resoldrà el present contracte
sense que el contractista tingui dret a reclamar danys i perjudicis, i es prendrà com a data de
finalització a tots els efectes el dia anterior a la formalització del nou contracte.
4.- Consta a l’expedient certificat d’existència de crèdit que conclou que existeix disponibilitat
pressupostària.
5.- El 16 de setembre de 2021 s’envià comunicat d’audiència prèvia a l’aprovació de la
pròrroga del contracte a dalt esmentat a l’empresa adjudicatària Unió Temporal d’Empreses
ACSA, S.A.- AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA-DEPURACION DE AGUAS
DEL MEDITERRANEO, S.L i en data 17 de setembre de 2021 l’empresa ha comunicat a
l’Agència la seva acceptació.
6.- El 22 de setembre de 2021 el Departament de Contractació ha emès informe jurídic
favorable a la contractació de la pròrroga.
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FONAMENTS DE DRET
1. El contracte té la consideració de contracte administratiu en virtut de la disposició 1.3 del
Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regulen aquesta contractació.
2. L’article 23 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) estableix que, sens
perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la durada dels
contractes del sector públic s’ha d’establir tenint en compte la naturalesa de les
prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre
periòdicament a concurrència la realització d’aquestes. El contracte pot preveure una o
diverses pròrrogues sempre que les seves característiques continuïn inalterables durant
el període de durada de les pròrrogues i que la concurrència per a la seva adjudicació
s’hagi realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de
pròrroga.
3. D’acord amb l’article 303 del TRLCSP, els contractes de serveis podran preveure la seva
pròrroga per mutu acord de les parts, sempre que la duració total del contracte no
excedeixi de 6 anys i que les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el
termini fixat originàriament.
En aquest sentit, el quadre de característiques del PCAP i el clausulat del contracte
preveuen la possibilitat de prorrogar el contracte per mutu acord de les parts.
Consta a l’expedient justificant de l’audiència al contractista i de la seva conformitat
expressa amb les condicions de la pròrroga.
En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l’expedient i els
fonaments de dret aplicables, d’acord amb la proposta de l’Àrea de Sanejament d’Aigües
Residuals i fent ús de les competències que m’atribueix l’article 11.11.h) del Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de
novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana
de l’Aigua,

RESOLC
1. Aprovar el contracte “2A PRÒRROGA MODIFICADA DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ,
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DE
VALLBONA D'ANOIA, CARME, HOSTALETS DE PIEROLA, MASQUEFA, PIERA I
CASTELLOLÍ (2022)” Clau: CTN2100691 per un termini d’execució d’un any (1) (de l’1
de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022), que es formalitzarà en document
contractual i es regirà pels plecs de bases del contracte principal.
2. Aprovar la despesa per import de 1.560.433,56 € (un milió cinc-cents seixanta mil quatrecents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims) (més IVA).
3. Publicar aquesta Resolució en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i
notificar-la a l’adjudicatari.
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’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 de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, 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.
Director
Agència Catalana de l’aigua
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