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PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació de les obres del projecte executiu per a la substitució de quatre filtres de
tractament d'aigua a l'ETAP de Caldes de Montbui.
Antecedents
1.La Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de desembre de 2017, va aprovar definitivament el
«Projecte executiu per a la substitució de quatre filtres de tractament d'aigua a l'ETAP de Caldes de
Montbui».
2. El senyor Marc Om Folgarolas, enginyer de l'empresa municipal Gestió Municipal de Serveis SA GMSSA, ha emès el dia 25 de juny de 2018, l'informe que es transcriu a continuació:
“Informe per a la contractació del Projecte Executiu per a la substitució de quatre filtres de
tractament d'aigua a l'ETAP de Caldes de Montbui.
De conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(en endavant LCSP), es sol·licita que s’iniciï l’expedient per a la contractació de les obres del
projecte executiu per a la substitució de quatre filtres de tractament d'aigua a l'ETAP de Caldes de
Montbui.
L'Estació de Tractament d'Aigües Potables (ETAP) de la Pedrera de Caldes de Montbui, disposa de
quatre filtres tancats, essencials en el tractament de potabilització de l'aigua. Aquests filtres després
de 38 anys en funcionament i a l'intempèrie han desenvolupat una sèrie de porus derivats de la
corrosió i que per la seva extensió i localització no poden ser reparats amb garanties, la qual cosa
ha generat la necessitat de la seva substitució.
El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà, és on es fixen paràmetres i valors paramètrics que s’han de complir en el
punt on es posa l’aigua de consum humà a disposició del consumidor. Aquests valors es basen
principalment en les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i en motius de salut
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pública i s’aplica, en alguns casos, el principi de precaució per assegurar un alt nivell de protecció de
la salut de la població.
La filtració dins el tractament ens garanteix el compliment de la normativa així com de canvis en la
qualitat de l'aigua distribuïda.
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs), per l’execució de les obres descrites al
PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES DE TRACTAMENT
D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI; puja a l’expressada quantitat de QUATRECENTS
DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (402.381,49 €),
IVA inclòs.
El termini d’execució de les obres del present projecte serà de TRES MESOS a partir de la data de
l’acta de replanteig.
L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions.
Hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa especificada, a l'aplicació pressupostaria núm
31 1610 63300 Substitució 4 filtres Estació tractament aigua potable del pressupost municipal de
l'exercici 2018, i s’incorporarà el certificat d'existència de crèdit expedit per la Interventora municipal
a aquests efectes.
Es tracta d'un contracte d'obra de menys de 2.000.000 per tant es pot aplicar el contracte obert
simplificat regulat per l'article 159 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes d’idoneïtat que justifiquen la
contractació són:
L’objecte de la present contractació té el propòsit per part de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui de realitzar les obres de Substitució de quatre filtres de tractament d'aigua a l'ETAP
de caldes de Montbui.
Prèviament al desmuntatge dels actuals equips s’ha de fer la demolició de la paret d’obra al
lateral de l’edifici i que envolta el perímetre dels actuals filtres.
Tot seguit s’ha de fer el desmuntatge de la caldereria i vàlvules per a desconnectar de les
xarxes d’entrada i sortida de l’aigua a tractar, que s’han de mantenir.
Una vegada realitzada la desconnexió de les canonades actuals, es pretén procedir al
desmantellament del sistema de filtres existent.
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Es pretén instal·lar quatre nous filtres d’aigua en l’antiga ubicació dels filtres anteriors
intentant aprofitar les actuals estructures de formigó i reutilitzar la instal·lació existent d'obra
civil; tot i que s’han de realitzar una nova bancada de suport pels filtres de carbó actiu i en el
filtre de sílex una ampliació de la bancada existent.
La instal·lació d’aquests filtres fa que s’hagi de modificar les actuals canonades d’entrada i
sortida per tal de poder adaptar-les a les noves embocadures.
De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del contracte en lots per
a garantir l’homogeneïtat del total a realitzar.»
3. El procediment d’adjudicació, en consideració a la quantia del contracte, és l'obert simplificat, oferta
econòmicament més avantatjosa, previst a l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
4. El pressupost previst per a la contractació de les obres del projecte executiu per a la substitució de quatre
filtres de tractament d'aigua a l'ETAP de Caldes de Montbui és de 332.546,69 euros, més 69.834,80 euros
d'IVA al 21%, resultant un import total de 402.381,49 euros, IVA inclòs, que anirà a càrrec de l'aplicació
pressupostària 31 1610 63300 Substitució 4 filtres Estació tractament aigua potable del pressupost municipal
vigent.
5. S'haurà d'encarregar al cap de l'àrea de desenvolupament territorial de l'Ajuntament la gestió de la
redacció del plec de clàusules administratives particulars del contracte de les obres del projecte executiu per
a la substitució de quatre filtres de tractament d'aigua a l'ETAP de Caldes de Montbui.
6. En data 28-06-2018, el senyor Josep Maria Recasens Guinot, tècnic d'administració general, ha emès un
informe jurídic.
7. L’expedient es sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonaments de dret
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

•

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

•

Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

•

Segons competència atribuïda per delegació a la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret
d'Alcaldia número 000634/2015, dictat en data 15 de juny de 2015, d'organització del cartipàs
municipal 2015-2019.

•

Segons competència atribuïda per delegació a la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret
d'Alcaldia número 000677/2016, dictat en data 30 de desembre de 2016, d'organització del cartipàs
municipal 2015-2019.
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De conformitat amb tot el que s'ha exposat, proposo al regidor de serveis municipals que formuli a la Junta
de Govern Local la següent:
PROPOSTA D'ACORD
Primer. Aprovar l'informe de la necessitat i motivació de la contractació d'aquesta obra segons el que consta
al segon punt dels antecedents d'aquest acord.
Segon. Iniciar l’expedient de contractació per procediment obert simplificat, oferta econòmicament més
avantatjosa, del contracte de les obres del projecte executiu per a la substitució de quatre filtres de
tractament d'aigua a l'ETAP de Caldes de Montbui.
Tercer. Encarregar al cap de l'àrea de desenvolupament territorial de l'Ajuntament la gestió de la redacció del
plec de clàusules administratives particulars del contracte de les obres del projecte executiu per a la
substitució de quatre filtres de tractament d'aigua a l'ETAP de Caldes de Montbui.
Quart. Sol·licitar a la Intervenció de l'Ajuntament el certificat de l'existència de crèdit per a la contractació
d'aquesta obra.
Cinquè. Notificar aquest acord als interessats.
Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.

F_GRPFIRMA_CAPS_AREA
Signat digitalment per:
Cap Àrea Serveis Territorials
Joan Busquets Xambó
02-07-2018 14:52

Llegida l’anterior proposta del cap de l’Àrea i examinat l’expedient instruït a l’efecte, dono la meva
conformitat i l'elevo a la Junta de Govern Local.
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F_GRPFIRMA_REGIDOR
Signat digitalment per:
Regidor de Serveis Municipals
Jaume Mauri Sala
06-07-2018 09:57
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