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Resolució d’aprovació de l’expedient
Atès que el 23 de desembre de 2020 el Consell d’Administració de la societat
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU acorda autoritzar a
l’Agència Catalana de l’Aigua la tramitació i la gestió, entre d’altres, de la contractació de
l’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DELS DESGUASSOS DE
FONS DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS tenint en compte la disposició
addicional segona del Text refós de l’Estatut de l'empresa pública catalana i l’excepcionalitat
prevista per especificitat tècnica o complexitat dels encàrrecs a Infraestructures.cat com a
mitjà propi personificat en relació amb la gestió de l’execució d’obres amb pressupost
superior a 2.000.0000 d’euros (IVA no inclòs) i els recursos i càrrega de treball actual de la
Divisió d’Obres Hidràuliques d’Infraestructures.cat;
Vist l’informe justificatiu de la contractació de 25 de febrer de 2021 emès per l’Àrea
d’Execució d’Actuacions;
Vist el certificat d’existència de crèdit de 26 de febrer de 2021;
Vista la proposta de contractació de 24 de març de 2021 emesa per l’Àrea d’Execució
d’Actuacions;
Vist el plec de clàusules administratives particulars i el projecte constructiu aprovat
definitivament per resolució de la gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua l’11 de març de
2020;
D’acord amb el que estableixen els articles 116, 117, 156 a 158 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 30 de març 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 6 d’abril de 2021;
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 que regula la
contractació “EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DELS
DESGUASSOS DE FONS DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS. Clau:
CTN2100139.
2. Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant el procediment obert.
3. Aprovar la despesa per l’import de 2.096.420,81 € (dos milions noranta-sis mil quatrecents vint euros amb vuitanta-un cèntims) (més IVA), amb codi de reserva de fons de SAP
0010047877.
4. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el perfil de contractant.
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