
 

  

 
Resolució per la qual s’acorda l’obertura del procediment de contractació clau 
G2024-2021-17 
 
 
Antecedents de fet 
 
1. Vista la necessitat de contractar un pla de capitalització per al projecte ENI CBC SIRCLES 
liderat per l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb l’informe tècnic justificatiu de la 
contractació de data 27 de juliol de 2021 de la Direcció de Planificació Estratègica de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
2. Vista la fitxa de contractació en que es proposa: 
 
Pressupost de licitació:  
Pressupost  total: 15.730,00 € (quinze mil set-cents trenta euros), IVA inclòs: 
Base: : 13.000,00 €. 
IVA: 2.730,00 €. 
Desglossat en les següents anualitats: 
2021: 4.840,00 €, IVA inclòs. 
2022: 6.050,00 €, IVA inclòs. 
2023: 4.840,00 €, IVA inclòs. 
Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 13.000,00 €. 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat. 
Tramitació: Ordinària. 
Termini de durada: El termini del contracte serà des de la seva formalització fins el 9 
d’agost de 2023. 
Responsable del contracte: Francesc Giró, Director de Planificació Estratègica. 
Codi CPV:  
72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes.  
75130000-6 Serveis de suport als poders públics. 
 
3. Vist el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
que han de regir el contracte de referència. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Resolució de 16 de març de 1999, de delegació de funcions del president de la Junta de 
Residus (actualment Agència de Residus de Catalunya) en el seu gerent (actualment 
Director). 
 
2. El Director de l’Agència de Residus de Catalunya, nomenat per Resolució de data 14 de 
juny de 2021, actuant per delegació, d’acord amb les facultats conferides per la resolució de 



 

  

16 de març de 1999, de delegació de funcions del president de la Junta de Residus 
(actualment Agència de Residus de Catalunya) en el seu gerent (actualment Director), és 
l’òrgan competent per dictar la present resolució. 
 
3. 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. 
 
4. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
5. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
6. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions anteriorment esmentades. 
 
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
8. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
 
9. Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació dels Estatuts de la Junta de Residus 
(actualment Agència de Residus de Catalunya). 
 
 
Resolució 
 
Per tant, tenint en compte els antecedents descrits, les disposicions normatives esmentades 
i la resta de normes de general i pertinent aplicació, resolc 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació clau G2024-2021-17 inclosos els plecs contractuals 
corresponents. 
 
2. Aprovar la despesa prevista d’acord amb el certificat de disponibilitat pressupostària per 
l’import corresponent al pressupost del contracte i, d’acord amb la clàusula tercera del plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
3. Aprovar la constitució de la Mesa de Contractació per al present contracte amb la següent 
composició: 
 
 
 



 

  

 
President: Enrique Villamore, Director del Centre d’Activitat Regional pel Consum i la 
Producció Sostenibles -SCP/RAC- (suplent: Pilar Chiva, Directora de l’Àrea d’Economia 
Circular). 
Vocal: Teresa Guerrero, Cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva (suplent: 
Alfred Vara, Cap del Departament de Prevenció i Eficiència dels recursos). 
Vocal: Gemma Nohales, Tècnica del Departament de Foment de la Recollida Selectiva 
(suplent: Roger Garcia, Tècnic de la Unitat de Cooperació i Acció Exterior). 
Vocal (assessorament jurídic): Carles Hernández, Cap del Departament de Suport Legal a la 
Contractació, Subvencions i Convenis (suplent: Viviana Costa, Tècnica del Departament de 
Suport Legal a la Contractació, Subvencions i Convenis). 
Vocal (control econòmic pressupostari): Mª José Belmonte, Cap del Departament de Gestió 
Econòmica i Administrativa (suplent: Elena Grifoll, Directora de l’Àrea Econòmica). 
Secretària: Elsa Collado, Tècnica del Departament de Gestió Econòmica i Administrativa 
(suplent: Pilar Méndez, Tècnica del Departament de Gestió Econòmica i Administrativa). 
  
4. Aprovar l’expedient de contractació i ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació per 
a la contractació d’un pla de capitalització per al projecte ENI CBC SIRCLES liderat per 
l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb l’article 117 de la LCSP. 
 
 
Signat electrònicament 
 
Per delegació 
(Resolució de 16 de març de 1999. DOGC 2888 de 13 de maig de 1999) 
 
 
Isaac Peraire i Soler 
Director de l’Agència de Residus de Catalunya 
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