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EXP. 97/19 

 

RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 

PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS 

RELATIUS A: LOT 1: CARACTERITZACIÓ COMPLETA DE LA QUALITAT 

AMBIENTAL DEL SÒL DEL FRONT LITORAL ENTRE EL MARGE ESQUERRE DEL 

RIU BESÒS A SANT ADRIÀ DE BESÒS I EL C/ MAR JÒNICA DE BADALONA- 

PORT DE BADALONA I LOT 2: ELABORACIÓ DE L’INFORME PRELIMINAR 

D’AVALUACIÓ D’IMPACTE A DIFERENTS PUNTS DEL  DISTRICTE DE SANT 

MARTÍ DE BARCELONA. 

 

Vist l’informe emès pel Director de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs que consta 

en l’expedient pel qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació de la 

caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl del front litoral entre el marge 

esquerre del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i el c/Mar jònica de Badalona- port de 

Badalona i l’elaboració de l’informe preliminar d’avaluació d’impacte a diferents punts 

del Districte de Sant Martí de Barcelona. 

 

Vist l’informe emès pel Director de Serveis Tècnics del Consorci de juliol de 2019 

justificatiu de la idoneïtat del Contracte que consta en l’expedient. 

 

Vist els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 

Tècniques que hauran de regir l’adjudicació, pel procediment obert, del contracte de 

serveis mencionat. 

 

Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea de Serveis Generals del Consorci del Besòs 

que consta en l’expedient en sentit favorable a l’aprovació dels referits plecs i al fet que 

el procediment haurà de seguir el procediment obert.  

 

Vist l’informe favorable emès per l’interventor del Consorci en relació als plecs de 

clàusules administratives particulars que consten a l’expedient. 

 

Vist que el valor estimat del contracte és de 160.400,00 euros, IVA exclòs, cent 

quaranta-nou mil nou cents quaranta-tres euros amb vint cèntims d’euros (194.084,00 

€) la quantitat amb IVA, el qual es farà efectiu per mitjà de pagament únic amb càrrec 

a la partida pressupostària D/65099/15320 del pressupost del Consorci del Besòs de 

2019. 

 

Per tot el que s’ha exposat i de conformitat amb el que disposa l’article 117 de la 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 i l’article 15.h) dels Estatus del 

Consorci del Besòs. 
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RESOLC 

 

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 contracte per a la realització de treballs relatius a: Lot 1: caracterització 

completa de la qualitat ambiental del sòl del front litoral entre el marge esquerre del riu 

Besòs a Sant Adrià de Besòs i el c/Mar Jònica de Badalona- port de Badalona i Lot 2: 

elaboració de l’informe preliminar d’avaluació d’impacte a diferents punts del  Districte 

de Sant Martí de Barcelona. 

 

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. 

 

A Sant Adrià de Besòs, a juliol de 2019. 

 

 

 

 

 

Carme Ribas Seix 

Gerent 
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