ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE DE BOMBES DE DESCARREGA DE PRODUCTES QUÍMICS I SUBSTITUCIÓ DEL
DIPÒSIT D’ACID SULFURIC DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
Antecedents
El Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona la Planta de compostatge de la comarca i és la seva
responsabilitat la sol·licitud d’atribució de fons a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’explotació i
gestió dels mateixos, incloses les actuacions de reposició, millora i noves inversions.
En data 16 de desembre de 2020, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa
va acordar sol·licitar una atribució de fons a l’Agència Catalana de l’Aigua, per al finançar la
prestació del servei d’explotació i gestió i reposició i millores de la planta de compostatge de la
Garrotxa per l’any 2021. En aquesta atribució hi figuren les següents actuacions de millora per
l’any 2021:

En data 1 de febrer de 2021, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua resolt atorgar una
atribució de recursos en concepte de reposicions i millores pels sistemes de sanejament a l’àmbit
del Consell Comarcal de la Garrotxa (AF20000519), per l’any 2021, per un total de 713.562,91€
els quals inclouen les millores de la planta de compostatge.
Per tal de poder executar aquestes reposicions i millores a la Planta de compostatge, és necessari
contractar el subministrament i instal·lació corresponents a cada actuació i grup d’actuacions. En
aquest cas les dues primeres:
-

Instal·lació de bombes per a la descàrrega de productes químics

La descàrrega de productes químics per al sistema de desodorització de l’aire actualment es
realitza amb els mitjans que porta el vehicle de transport dels productes.
Recentment ha canviat la normativa i a partir d’ara les descàrregues s’han de fer amb equips fixes,
propis de la instal·lació (RD 70/2019 que modifica en diversos aspectes el Real Decreto 97/2014).
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Per tal de donar compliment al RD es procedeix la instal·lació elèctrica i hidràulica de dues
bombes fixes de descàrrega de producte químic. Aquestes s’instal·laran a l’interior de cada una de
les cubetes de retenció. També es comprarà una bomba de reserva per a la substitució ràpida de
l’equip en cas d’avaria.
-

Substitució del dipòsit d’àcid sulfúric

Durant la inspecció per part de l’OCA (Organisme de Control Autoritzat) del dipòsit d’àcid sulfúric
s’han detectat diferents punts de fuita de l’àcid, amb resultat desfavorable amb defectes de la
inspecció realitzada.
Tot i gestionar la seva la reparació, tant el fabricant com una altre empresa del sector, s’han negat
a certificar la reparació degut a que la vida útil d’aquests dipòsits és de (10) deu anys, i el de
planta en té (13) tretze, i no poden donar cap garantia d’èxit en la reparació.
Per tant cal la substitució i la corresponent legalització d’aquest dipòsit, per un de nou, de
mateixes característiques i mida.
El contracte, doncs, es divideix en dos lots:
Lot 1 – Subministrament i muntatge de les bombes de descàrrega de reactiu
Lot 2 – Substitució del dipòsit d’àcid sulfúric
El pressuposta base de licitació per a cada un dels lots és el següent:
Lot 1: 37.941,24 €, que es desglossa en 31.356,40 € de base imposable i 6.584,84 € d’IVA
calculat al 21%.
Lot 2: 19.294,66 € que es desglossa en 15.946,00 € de base imposable i 3.348,66 € d’IVA
calculat al 21%.
El valor estimat del contracte és de 47.302,40 €, que inclou la durada principal del contracte, les
possibles pròrrogues i les modificacions previstes en el PCAP, sense IVA. No es preveuen
revisions de preus.
El termini del contracte és de 4 mesos des de l’endemà de la formalització del contracte, amb una
data límit de realització de les actuacions de 30 de novembre de 2021.
La interventora del Consell Comarcal de la Garrotxa ha informat que existeix consignació
pressupostària suficient a la partida 2021 11 1623 65002 “Reposició i millores planta de
compostatge” per fer front a aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació del pressupost de l’exercici
2021.
La secretaria del Consell Comarcal ha informat favorablement el Plec de clàusules administratives
i el procediment de contractació a través d’un contracte administratiu d’obra.
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L'òrgan de contractació competent és el President del Consell Comarcal, d’acord amb el que
preveu l’article 123.j del Reglament Orgànic Comarcal, competència que es va delegat per Decret
de data 17 de juliol de 2019 en el Consell de Presidència.
Fonaments de dret
Llei 9/2007, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no estigui derogat per la
LCSP.
Decret de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de
2019.
Per tot l’anterior, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 21 d´abril
de 2021, ha aprovat per unanimitat dels assistents, els següents
Acords
1. Aprovar l’expedient de contractació administrativa del contracte del subministrament i
muntatge de les bombes per a la descàrrega de productes químics i substitució del dipòsit
d’àcid sulfúric de la planta de compostatge de la Garrotxa, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que regulen el procediment i el contracte.
3. Disposar simultàniament l’obertura del procediment de licitació mitjançant un procediment
obert simplificat abreujat, en què l'adjudicació recaurà en la proposta econòmicament més
avantatjosa després de valorar varis criteris d'adjudicació d'acord amb els procediments
definits en el Plec de clàusules administratives particulars.
4. Autoritzar la despesa en l’aprovació del corresponent l’aplicació 2021 11 1623 65002
“Reposició i millores planta de compostatge”.
Publicitat
1. Fer públic els presents acords i els Plecs a través del perfil del contractant del Consell Comarcal
de la Garrotxa, allotjat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/garrotxa/customProf

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica.
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