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INFORME
JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
Objecte contracte:

Codi:

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES
DE RENOVACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE FONS
DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS
CTN2100142

D’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP), 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.

Justificació de les necessitats

La necessitat a cobrir mitjançant aquesta contractació és disposar de la coordinació de
seguretat i salut de les obres que s’han de licitar per a l’execució del Projecte constructiu
de renovació i millora dels desguassos de fons de la Presa de la Baells. TM de Cercs.
L’actuació està prevista a la planificació hidrològica vigent. En concret, a l’epígraf amb el
Codi B5.007 Millores en l’embassament de La Baells (2015-2021) del Programa de
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) aprovat
mitjançant Decret 1/2017 de 3 de gener.
Atenent la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i
salut a les obres de construcció i la resta de normativa vigent, és necessari disposar d’un
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel promotor durant l’execució de les obres
ateses les conseqüències penals en les quals pot arribar a incórrer el promotor en cas
contrari.
La figura del Coordinador requereix de formació exigible obligatòria i especifica
recomanable per a exercir aquestes tasques, així com una sòlida experiència en el camp
de les obres.
El detall tècnic de les necessitats d’aquest servei es defineix amb més precisió en el
corresponent plec de bases tècniques.
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2.

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,
3.

Justificació de la insuficiència de mitjans

Atenent al volum d’obres a executar, al seu abast, especialització i complexitat,
actualment l’ACA no disposa dels recursos materials 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 de les obres, així com la coordinació dels
diferents serveis interns i externs associats i la inspecció i liquidació dels contractes de
suport necessaris per a dur-los a terme.
4.

Conclusió

Per tot l’exposat, informo favorablement la contractació dels serveis externs vinculats a
l’execució de l’actuació inclosa al contracte codi: CTN2100142.
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