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INFORME
JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
Objecte contracte:

Codi:

1.

Redacció de l’actualització del projecte de soterrament de la riera de
Teià en el seu tram urbà (del passeig del Castanyer fins a l’inici del
casc urbà)
CTN1800381

Motivació

L’any 2009, l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) va redactar el “Proyecto de
soterramiento de la riera de Teià en su tramo urbano (del paseo del Castanyer hasta el inicio
del casco urbano)”, que definia les obres necessàries pel soterrament de la riera de Teià en
el seu tram urbà, tot connectant amb l’obra de canalització ja existent aigua avall. Les obres
corresponents a aquest projecte havien de ser executades per part de l’estat espanyol en
virtut de l’ampliació del conveni de col·laboració en matèria d’obres hidràuliques subscrit en
data 27 de desembre de 1985 entre l’antic Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo i la
Generalitat de Catalunya, signada entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente i la Generalitat de Catalunya en data 19 de febrer de 1994, raó per la qual
es va redactar en castellà.
Atenent al llarg temps transcorregut des de la seva redacció sense que les obres s’hagin
pogut executar per manca de conformitat per part de l’Ajuntament de Teià, l’objecte
d’aquesta contractació menor consisteix en l’actualització tècnica, normativa i econòmica del
projecte de l’any 2009.
La descripció detallada de les tasques a realitzar consta en el plec de bases tècniques.
L’import màxim de licitació del contracte és de 14.850,00 € (més IVA) i el termini d’execució
previst és de 6 mesos.
Aquesta actuació forma part del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 amb el codi D1.4302.
2.

Justificació de l’àmbit competencial

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.
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3.

Justificació de insuficiència de mitjans

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 i disponibilitat suficients.

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

4.

Justificació de la no alteració de l’objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és únic i respon a una necessitat concreta que s’exhaureix amb
la seva execució. Per aquest motiu, la seva formalització mitjançant una contractació menor
no suposa una alteració de l’objecte del contracte, com ara una fragmentació per a evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació.
5.

Conclusió

Per tot l’exposat, i per delegació del director de l’ACA, la qual ha estat conferida per
resolució TES/523/2018, de 20 de març (DOGC núm. 7585, de 23 de març de 2018),
informo favorablement la contractació dels serveis externs per a l’actualització del “Projecte
de soterrament de la riera de Teià en el seu tram urbà (del passeig del Castanyer fins a l’inici
del casc urbà)” (CTN1800381).
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