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Resolució d’aprovació de l’expedient
Vist l’informe justificatiu de la contractació de la
REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE MILLORA DEL SISTEMA DE DRENATGE I GESTIÓ DELS NIVELLS
DE LA ZONA HUMIDA DE LA MURTRA (SISTEMA 13 MURTRA - CANYARS). TM DE
GAVÀ I VILADECANS Clau: CTN2100532 de 9 de juny de 2021 emès per l’Àrea
d’Execució d’Actuacions;
Vist el certificat d’existència de crèdit d’11 de juny de 2021;
Vista la proposta de contractació de 23 de juliol de 2021 emesa per l’Àrea d’Execució
d’Actuacions;
Vist el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars;
D’acord amb el que estableixen els articles 116, 117, 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014;
Vist l’informe jurídic favorable de 29 de juliol de 2021 del Plec de clàusules administratives
particulars del contracte que regeix en aquesta contractació;
Vist l’informe favorable de l’Òrgan de control econòmic-financer de l’Agència Catalana de
l’Aigua de 30 de juliol de 2021;
D’acord amb la Resolució TES/2454/2019, de 25 de setembre, de delegació de
competències de la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua en la Gerència (DOGC 7970,
30.09.2019);
Vistes les facultats conferides per la Resolució MAH/3720/2009, de 15 de desembre, per la
qual es dona publicitat a la resolució del conseller de Medi Ambient i Habitatge, de 19
d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el règim de suplència en el desenvolupament de
les funcions de la Direcció i de la Gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua per als supòsits
de vacant, absència o malaltia de les seves persones titulars;
En conseqüència, vistos els antecedents, els informes incorporats a l’expedient i els
fonaments de dret aplicables, fent ús de les competències atribuïdes per 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 plec de clàusules administratives particulars de data d’avui i el plec de
prescripcions tècniques particulars de 9 de juny de 2021 que regulen la contractació
“REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DEL SISTEMA DE
DRENATGE I GESTIÓ DELS NIVELLS DE LA ZONA HUMIDA DE LA MURTRA
(SISTEMA 13 MURTRA - CANYARS). TM DE GAVÀ I VILADECANS. Clau: CTN2100532.
2. Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant el procediment obert
simplificat.
3. Aprovar la despesa per l’import de 61.009,08 € (seixanta-un mil nou euros amb vuit
cèntims) (més IVA), amb codi de reserva de fons de SAP 0010048675.
4. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el perfil de contractant.
El director,
Per delegació de funcions (Resolució TES/2454/2019, de 25 de setembre, DOGC 7970 de 30.09.2019)
La gerent
Per suplència (Resolució MAH/3720/2009, de 15 de desembre, DOGC 5539 de 05.01.10)
El Director
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