RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT
Vist l’Informe justificatiu de la Cap de l’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat, de data 25 de
maig de 2021, referent a la necessitat i idoneïtat de la contractació dels serveis
d’assessorament jurídic i d’assistència i direcció lletrada a Infraestructures de la Generalitat,
SAU (Infraestructures.cat) i a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) en
procediments judicials i/o arbitrals en matèries de dret civil i mercantil, per ser adjudicat per
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada a l’empara del previst a l’article 19.2e)
de la LCSP.
Vistos els informes emesos per part de l’Assessoria Jurídica i de l’Òrgan de control
economicofinancer intern d’Infraestructures.cat, ambdós datats a 25 de maig de 2021.
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Atès que en data 26 de maig de 2021, el Consell d’Administració d’Infraestructures.cat va
aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i
el document de formalització del contracte que haurà de regir la licitació.
Vist el certificat econòmic de la Cap de la Gerència de Control Pressupostari i Financer
d’Infraestructures.cat de 31 de maig de 2021, acreditatiu de disponibilitat pressupostària per
fer front a l’import de la licitació indicada per la partida 227.0089 corresponent a altres treballs
realitzats per persones físiques o jurídiques.
De conformitat amb l’Acord de delegació del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat,
pres en la seva reunió de data 23 de març de 2018, en què es delega en el President i
Conseller Delegat de la Societat la facultat d’aprovar l’expedient de contractació i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació.
RESOLC :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis d’assessorament jurídic i
d’assistència i direcció lletrada a Infraestructures de la Generalitat, SAU (Infraestructures.cat) i
a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) en procediments judicials i/o
arbitrals en matèries de dret civil i mercantil, el que comporta, d’acord amb l’article 117 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, l’aprovació de la despesa.
Segon.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte amb tramitació
ordinària.
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