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Nº RESOLUCIÓ P-: 2020/126
ESTAT

1.- Secretari de Consorci Besòs Tordera.Signat 30/10/2020 11:46
2.- President de Consorci Besòs Tordera.SIGNATURA PER CONFORMITAT 30/10/2020 14:34

APROVAT
30/10/2020 14:34

Exp. 2020/1796

Atesa la necessitat de procedir a l’execució de la Implementació de la metodologia BIM en el disseny i implantació
d’un Portal d’accés a les dades d’operació i manteniment amb execució a la EDAR Caldes infraestructura de
sanejament en alta que gestiona aquest Consorci com a Administració actuant.
Atès l’informe de necessitat de l’actuació i proposta de despesa realitzat pels serveis tècnics del Consorci.
Atesa la Resolució de la Direcció de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), de 9 de Juliol de 2020, d’atribució de
recursos econòmics a favor d’aquest Consorci per a la realització de reposicions i millores AF20000315 que dona
cobertura econòmica a la despesa associada a aquesta actuació.
Atès que aquest Consorci disposa de la mercantil pública CCB Serveis Mediambientals, S.A. (CCB), creada per
executar les competències del Consorci, tant pel que fa a les activitats d’explotació dels servei com d’execució
d’obres i instal·lacions, modalitat de gestió indirecta de serveis públics que s’ajusta a la normativa de contractació
dels mitjans propis i serveis tècnics de l’article 32 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic,
ni tampoc l’article 4.1 c) LCSP, perquè aquesta prestació no s’efectua en virtut d’un simple conveni, sinó d’una
organització institucional associativa creada per la llei amb aquesta precisa finalitat de gestió en comú de serveis
municipals.
En ús de les atribucions que em corresponen,
RESOLC:
Primer.- ENCARREGAR a CCB Serveis Mediambientals, S.A. (CCB) la realització de la següent actuació de
reposició i millora inclosa en el citat Atorgament de fons per l’import màxim següent:
Sistema de Sanejament
Caldes de Montbui

Actuació RM

Import màxim
(exclòs IVA)

Actuació 059CMM Implementació de la metodologia BIM 170.100,00 Eu
en el disseny i implantació d’un Portal d’accés a les
dades d’operació i manteniment amb execució a la
EDAR Caldes

Els imports econòmics es consideren a bon compte i, quan s’escaigui, es regularitzaran a criteri del Consorci.
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Segon.- CONDICIONAR l’efectivitat de la present resolució al compliment dels requisits següents per part de CCB.
-

L’execució del treballs es realitzaran d’acord a les Instruccions annexes a aquest encomana

-

Les actuacions encarregades s’hauran de finalitzar i facturar abans del 31 de desembre de 2021, altrament no
es podrà atendre el seu abonament.

-

El Consorci exercirà les funcions de verificació tècnica i econòmica de les actuacions encarregades, podrà
requerir el detall i presentació de les factures originals dels proveïdors de les despeses reflectides en les
facturacions de CCB, així com quantes justificacions i informacions es considerin necessàries.

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat i a l’ACA.
Quart.- DONAR COMPTE o RATIFICAR, si s’escau, la present resolució a la propera sessió de Comissió de
Govern /Junta General d’aquest Consorci.

_
A Granollers, a la signatura electrònica d’aquest document

