Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida
en la sessió ordinària de 3 de juliol de 2018, amb l’assistència de tots els seus
membres a excepció dels senyors Fran Morancho López, Lluís Escoda Freixas i
Arnau Guasch Girona va adoptar, per unanimitat de vots dels membres assistents,
l’acord que es transcriu literalment a continuació:
“4. Aprovació de l’inici del procediment de contractació dels serveis de
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en relació a l’obra
d’Ampliació de l’EDAR de Cambrils.
Aprovació del projecte
El dia 20 de febrer de 2018 el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar
inicialment el projecte tècnic de l’obra denominada «Ampliació de l’EDAR de
Cambrils».
Els anuncis es van publicar al BOPT, al DOGC i a l’e-tauler de la seu electrònica el
dia 9 de març de 2018.
Durant el termini d’informació pública del projecte no es van presentar al·legacions
ni suggeriments, de manera que el projecte es considera definitivament aprovat.
L’anunci indicant el caràcter definitiu del projecte va se publicat al DOGC 7635, de 5
de juny de 2018.
Aprovació del conveni amb l’ACA
El dia 17 d’abril de 2018 el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar el
conveni de col·laboració a subscriure amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per al
finançament i execució de l’actuació denominada «Ampliació de l’EDAR de
Cambrils», que compte amb un pressupost total d’1.966.724,11 € (IVA exclòs) i que
inclou les despeses d’execució del projecte definitivament aprovat i les despeses de
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.
Expedient de contractació de l’obra
El 19 de juny de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra d’Ampliació de l’EDAR de Cambrils, que incorpora el projecte
tècnic, els plecs de condicions administratives particulars i tècniques, la justificació
de la necessitat de l’actuació i la despesa màxima pressupostada, que resta
condicionada a l’efectiva formalització de l’esmentat conveni de finançament amb
l’ACA. Una vegada s’hagi signat aquest conveni amb l’ACA es publicarà la
convocatòria de la licitació d’aquest procediment obert de contractació.
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Necessitat de l’actuació
La finalitat del projecte és regular l’execució de les obres d’Ampliació de l’EDAR de
Cambrils, amb la finalitat de reduir les emissions d’olors de la instal·lació.
El projecte preveu principalment una ampliació de capacitat d’aireació al reactor
biològic així com una intervenció als diferents punts de l’EDAR que permeti millorar
aquest impacte ambiental, com ara poden ser una ampliació de la deshidratació,
l’emmagatzematge de fangs o bé al pou de recepció de cisternes.
Abast de les obres
L’equip de redacció del projecte va estudiar les següents actuacions per a
l’elaboració de la documentació tècnica i el plantejament de la corresponent
proposta:
• Campanya analítica de caracterització tant de les aigües residuals afluents al
procés biològic com l’efluent del tractament.
• Construcció d’un model de simulació del procés pel cas de l’EDAR de Cambrils.
• Plantejament de les alternatives analitzades.
• Proposta de la solució tècnica i desenvolupament de la mateixa.
• Estudi i desenvolupament, a la resta d’etapes de la depuració susceptibles a
una problemàtica d’olors, de les ampliacions / millores que es considerin
necessàries per reduir l’impacte ambiental de l’olor tenint en compte l’estat
actual i futur de l’EDAR de Cambrils.
Objecte del contracte d’execució de l’obra
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de construcció, posada a punt i les
proves de funcionament a les instal·lacions que siguin necessàries per solucionar:
- La problemàtica existent de les males olors de l’Edar, ampliant la mateixa en
aquells focus emissors susceptibles d’olors minimitzant l’impacte ambiental
generat.
- La capacitat d’aireació al reactor biològic, on actualment és insuficient en
temporada alta i es complementa actualment amb aportacions d’oxigen liquat. En
conseqüència, es plantejarà una ampliació de l’aportació d’aire mitjançant un nou
sistema d’aireació amb turbobufadors de levitació magnètica.
- El disseny i el dimensionament de la instal·lació amb una línia de desinfecció
d’aigües reutilitzades per la realització de tasques de neteges, reg, etc.
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Pressupost de l’obra:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA: 1.916.724,11 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL................................................. 1.610.692,53
13 % Despeses Generals SOBRE 1.610.692,53......................................... 209.390,03
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.610.692,53.............................................. 96.641,55
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
1.916.724,11
21 % IVA SOBRE 1.916.724,11..................................................................402.512,06
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS ........... 2.319.236,17
Finançament
El finançament d’aquesta obra, juntament amb les despeses de Direcció i la
coordinació de la Seguretat i Salut, va a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
dins el seu programa d’inversions que s’imputa a les anualitats 2018 i 2019.
La planificació i els imports màxims finançats per l’ACA són els que s’indiquen a
continuació:
- Execució de les obres
Any 2018:
Any 2019:

191.672,41€ (IVA exclòs)
1.725.051,70€ (IVA exclòs)

Subtotal

1.916.724,11€ (IVA exclòs)

- Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut
Any 2018:
Any 2019:

5.000,00 € (IVA exclòs)
45.000,00 € (IVA exclòs)

Subtotal

50.000,00 € (IVA exclòs)

Total Conveni

1.966.724,11 € (IVA exclòs)

Les anualitats en què es distribueix el finançament d’aquestes actuacions, tal com
preveu el mateix conveni, són les següents:
Any 2018:
Any 2019:

196.672,41 € (IVA exclòs)
1.770.051,70 € (IVA exclòs)

Aquesta despesa està prevista al pressupost del Consell Comarcal del Baix Camp
de 2018, si bé resta pendent signar el conveni amb l’ACA per poder iniciar la
tramitació del procediment de contractació.
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Termini màxim d’execució de l’obra
El termini d’execució màxim de les obres es preveu de vuit (8) mesos en total. S’ha
considerat una única fase d’execució que comprèn la durada de totes les activitats
des de l’inici fins al final del termini total establert.
Inici del procediment de contractació de la Direcció de l’obra i la Coordinació
de Seguretat i Salut
Ara es proposa a la Junta de Govern, com a òrgan de contractació per raó de la
quantia, que aprovi l’inici del procediment obert de contractació dels serveis de
Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut en el Treball.
L’objecte del contracte de serveis no es divideix en lots per garantir una millor
actuació coordinada en tots els àmbits de la intervenció professional que fiscalitzi
adequadament l’execució de l’obra.
Valor estimat del contracte
50.000,00 € (més IVA)
Normativa
Resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i
normativa concordant.
Procediment
Per raó de la quantia, el procediment de contractació serà obert, no harmonitzat, amb
publicitat al perfil de contractant.
Tramitació
L’expedient es tramitarà per via ordinària, atorgant un termini de 15 dies naturals per
poder participar i presentar la corresponent oferta.
Forma d’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà en atenció a més d’un criteri de selecció.
Criteris de selecció de contractista
Els criteris de valoració tindran en compte els següents aspectes:
1. Oferta econòmica
2. Dedicació del personal qualificat
3. Memòria descriptiva dels punts crítics i mesures de prevenció.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Comissió Informativa de
Desenvolupament del Territori va emetre dictamen favorable, i, ara, la Junta de
Govern adopta, per unanimitat de vots dels membres assistents, el següent acord:
1. APROVAR l’inici del procediment obert de contractació dels serveis de Direcció d’Obra i
Coordinació de Seguretat i Salut en el Treball en relació a l’actuació de “Millora de l’EDAR de
Cambrils. El procediment obert de contractació es tramitarà de forma ordinària. Amb aquest acord
s’aprova l’expedient de contractació d’aquests serveis, els plecs de condicions administratives
particulars i tècniques, la justificació de la necessitat de l’actuació i la despesa màxima
pressupostada, que resta condicionada a l’efectiva formalització de l’esmentat conveni de
finançament amb l’ACA.

2. PUBLICAR l’anunci de licitació al perfil de contractant una vegada s’hagi formalitzat el conveni
amb l’ACA. Aquest requisit constitueix una condició suspensiva per iniciar la tramitació d’aquest
procediment de contractació, a fi de garantir la suficiència pressupostària per poder fer front a la
despesa.”

I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i
següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb
l'advertiment que l'esborrany de l'acta que conté aquest acord se sotmetrà a
aprovació en la propera sessió que es convoqui.
Vist i plau
El secretari
El gerent
Joan Manuel Abelló
Joan Emili Llauradó Grau
TCAT P Joan
Emili
Llauradó
Grau - DNI
39855449Z
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