RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Vist l’Informe justificatiu del cap de la Gerència d’Infraestructures Digitals, de data 4 de març de 2022,
referent a la necessitat i idoneïtat de la tramitació de la contractació de les obres de la "Xarxa troncal de
fibra òptica Bloc Alt Empordà. Fase 2 (Tram Avinyonet – Figueres – Peralada)". Clau: SPD-20319.2.
Vista la resolució del titular de la Direcció de Producció de data 17 de març de 2022, d’inici de
l’expedient de contractació.

Registre Mercantil de Barcelona. Volum 42711, Foli 193, Full B 4336, Inscripció 142. N.I.F. A-59-377135

De conformitat amb l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya d’encàrrec a Infraestructures.cat
de la gestió de l’execució de l’actuació, adoptat en la sessió de data 22 d’octubre de 2019, i amb
l’aprovació del projecte per part del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
de data 22 de febrer de 2022 per un import de 542.690,00 euros més IVA a càrrec de la partida
pressupostària 661.6390/5310 Aportacions per inversions – Programa 531 del pressupost del
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori consignada al pressupost
d’Infraestructures.cat.
Vistos els Informes emesos per part de l’Assessoria Jurídica i de l’Òrgan de control economicofinancer
intern d’Infraestructures.cat de dates 2 de febrer de 2021 i 26 de gener de 2021 respectivament, relatius
al Plec de Clàusules Administratives que regula el sistema dinàmic de contractació d'obres de
desplegament de la xarxa pública de fibra òptica i els seus contractes específics.
Atès que es considera completat l’expedient de contractació, de conformitat amb el contingut establert a
l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
De conformitat amb l’Acord de delegació del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat, pres en la
seva reunió de data 17 de novembre de 2021, en què es delega en el President i Conseller Delegat de
la Societat la facultat d’aprovar l’expedient de contractació, disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació i aprovar la despesa corresponent, de conformitat amb l’article 117.1 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic.
RESOLC:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres de la "Xarxa troncal de fibra òptica Bloc Alt
Empordà. Fase 2 (Tram Avinyonet – Figueres – Peralada)". Clau: SPD-20319.2.
Segon. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte.
Tercer. Aprovar la despesa que comporta la contractació aprovada.
Quart. Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat, juntament amb tota la
documentació necessària per a la licitació del contracte.
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