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INFORME JURÍDIC EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UNA PLANTA PILOT DE TRACTAMENT D’AIGÜES 
FREÀTIQUES DE L’AQÜIFER DEL BESÒS PER A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA PER 
USOS INDUSTRIALS I POTABLES, NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE PECT LITORAL-BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE, COFINANÇAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA DINTRE DEL PO FEDER 2014-2020 
 
L’objecte d’aquest informe jurídic és la sol·licitud d’inici, a instància de l’informe del 

Director de l’Àrea de Serveis Tècnics, de data 7 de maig de 2019, de l’expedient per a 

la contractació del subministrament d’una planta pilot de tractament d’aigües freàtiques 

de l’aqüífer del Besòs per a la producció d’aigua per usos industrials i potables. 

 

Consideracions jurídiques  

 

I.- Als efectes del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 

la que 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 (en 

endavant, LCSP), el Consorci del Besòs forma part de l’anomenat sector públic i té la 

consideració de poder adjudicador amb el caràcter d’Administració Pública, de manera 

que li resulta d’aplicació en tot el seu abast l’esmentada normativa de contractació 

pública. 

 

De conformitat al què s’estableix a l’art. 116.4 LCSP en l’expedient caldrà justificar: 

a) L’elecció del procediment de licitació 

b) La classificació del contractista si s’exigeix 

c) Els criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera, i els 

criteris per adjudicar el contracte i en el seu cas, les condicions especials 

d’adjudicació. 

d) El valor estimat del contracte, amb indicació dels conceptes que l’integren.  

e) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, en el seu cas 

 

Atès que les referides qüestions són justificades adequadament en l’informe del 

Director de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs, de data 7 de maig de 2019. 

 

II.- Per altra part, examinats el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec 

de Prescripcions Tècniques obrant a l’expedient, per a la contractació de 

subministrament d’una planta pilot de tractament d’aigües freàtiques de l’aqüífer del 

Besòs per a la producció d’aigua per usos industrials i potables, el seu contingut 

s’ajusta a les determinacions dels articles 116, 117, 121, 122, 123, 201 i 202 de la 

LCSP. 
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III.- D’acord amb allò previst a l’article 15, lletra h), dels Estatuts del Consorci del 

Besòs, l’aprovació i adjudicació dels contractes d’import inferior al 10 per cent dels 

recursos ordinaris del pressupost constitueix una competència atribuïda a la Gerència. 

 

De conformitat a l’anterior, es proposa a la Gerent del Consorci, en el marc de les 

seves competències com a òrgan de contractació, l’adopció de la següent resolució: 

 

“PRIMER.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que hauran de regir l’adjudicació, 

pel procediment obert, del subministrament d’una planta pilot de tractament 

d’aigües freàtiques de l’aqüífer del Besòs per a la producció d’aigua per usos 

industrials i potables. 

 

SEGON.- APROVAR l’expedient de contractació. 

 

TERCER.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte i 

la convocatòria de la licitació del referit contracte, mitjançant la seva publicació 

en el perfil del contractant del Consorci del Besòs d’acord amb les condicions i 

terminis per a la presentació d’ofertes que consta en els plecs de clàusules 

administratives particulars aprovats.” 

 

És per tot el que s’ha exposat que el Director de l’Àrea de Serveis Generals del 

Consorci del Besòs emet informe favorable a l’aprovació dels referits plecs i de 

l’expedient de licitació que, de conformitat amb el que disposa l’article 117 de la LCSP, 

haurà de ser per l’òrgan de contractació, la gerència en aquest cas, als efectes de 

donar obertura al procediment d’adjudicació. 

 

Sant Adrià de Besòs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Canela i Farré     Manuel Odón Mallo Gómez 

Director Àrea Serveis Generals   Secretari  
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