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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Assumpte: Iniciar l’expedient de contractació de l’Obra per a la connexió d’una canonada
existent al dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d’Empúries.

Antecedents
1. En data 4 de maig de 2021 es va dictar el Decret de Presidència número 2021/197 on es
va aprovar definitivament el Projecte de l’obra per a la connexió d’una canonada existent
al dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d’Empúries, per un import de 250.437,83 €.
2. El terme municipal de Castelló d’Empúries està dividit en dues parts, la que originàriament
era el nucli del municipi i, a uns 2 km, un complex turístic arran de mar anomenat
Empuriabrava, a on hi ha ubicada l’ETAP del Trabuc. El municipi disposa d’altres
urbanitzacions com ara la de Castelló Nou, també separada del nucli urbà, que compta
amb un dipòsit municipal mitjançant el qual s’abasteix d’aigua potable l’esmentat nucli de
població, i en la que es troba parcialment executada una conducció per la connexió entre
l’ETAP abans indicada i l’esmentat dipòsit, de forma que es garanteixi en tot moment el
subministrament d’aigua potable de qualitat al nucli de Castelló nou. El tram de conducció
existent procedeix del dipòsit “El Trabuc”, adjacent a l’ETAP d’Empuriabrava, i discorre
fins el nucli de Castelló Nou, quedant tallada la conducció a uns 500 ml de l’arribada al
dipòsit municipal. L’objecte del contracte és la realització de les obres de prolongació i
connexió de la canonada existent al dipòsit municipal de Castelló d’Empúries.
Fonaments de dret
Primer. Articles 28, 116.1 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 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.
Segon. Article 13.2 dels Estatuts del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.
D’acord amb els antecedents i els fonaments de dret exposats, i, de conformitat amb les
atribucions per a la contractació que la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 13.2 dels Estatuts del
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona atribueixen a la presidència,

RESOLC
PRIMER. INICIAR l’expedient de contractació de l’Obra per a la connexió d’una canonada
existent al dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d’Empúries, d’acord amb els articles 28
i 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
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traslladen 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.
SEGON. INCORPORAR a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el Plec
de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que hauran de
regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia de
l’expedient de contractació realitzada pel Departament d’Intervenció, justificant adequadament
l’elecció del procediment i els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte.
Finalment, caldrà incorporar-hi l’informe de secretaria i l’informe d’Intervenció de la
fiscalització de la despesa, conforme amb el que estableix l’article 116 i la disposició addicional
2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
traslladen 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.
TERCER. PUBLICAR aquest Decret de Presidència al Perfil de Contractant del Consorci
d’Aigües Costa Brava Girona.

