ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS I SISTEMES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS A LA PLANTA DE
COMPOSTATGE DE LA GARROTXA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT
Antecedents
El Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona la planta de compostatge de la comarca, i és de 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 finançar la
prestació del servei d’explotació, gestió, 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 va resoldre 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€,
on s’inclouen les millores de la planta de compostatge i on entre elles, les millores per disminuir
els risc d’incendis enfocades a la protecció de les persones i evitar majors riscos a la instal·lació.
En data 17 de novembre de 2021, el Consell de Presidència va acordar sol·licitar a l’Agència
Catalana de l’Aigua una pròrroga en la justificació de l’atribució de fons atorgada per a les
actuacions de millores en el risc d’incendi, per un import de 38.124,58€, per l’any 2021, per a
l’anualitat 2022.
En data 1 de febrer de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua resol l’ampliació de termini i
reanualització de l’atribució de recursos de reposició i millores pel 2021 (AF 20000519) a
l’anualitat 2022.
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La planta de compostatge disposa d’un informe sobre el risc d’incendi on s’han inventariat els
mitjans de detecció i protecció actualment instal·lats i posteriorment s’ha valorat l’índex de risc
d’incendi en sales elèctriques basat en probabilitat d’ocurrència i gravetat de l’impacte.
Malgrat una correcte gestió del manteniment de les instal·lacions, el resultat de l’anàlisi de risc ha
posat de manifest certes necessitats de millora per a una gestió òptima de les instal·lacions.
Concretament es considera com a crític de perill elèctric el CCMM (centre de control de motors)
Maquinària de procés, ja que si hi ha una incidència de foc que afecti la sala, actualment
significaria que la planta es quedaria sense funcionar. De cara a reduir el risc d’incendi residual a
les sales elèctriques, es proposa:
-

Millores de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
maquinària de procés: amb la construcció d‘un magatzem i el subministrament i muntatge
d’equips de detecció i sistemes d’extinció d’incendis.

-

Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
ventilació dels túnels i desodorització: amb el subministrament i muntatge d’equips de
detecció i sistemes d’extinció d’incendis.

-

Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de serveis: amb la
instal·lació d’un polsador i una sirena.

Per tal de poder executar aquestes actuacions, és necessari contractar el subministrament i la
instal·lació per a cada actuació o grup d’actuacions, ja que el Consell Comarcal no disposa de
mitjans propis i materials per dur a terme el present contracte.
El present contracte es divideix en 3 lots:




LOT 1 Millores de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
maquinària de procés.
LOT 2 Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors)
de ventilació dels túnels i desodorització.
LOT 3 Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de serveis.

El pressupost base de la licitació per la durada inicial sense pròrrogues és:
-

Import (IVA inclòs): 48.893,36 €
Import (sense IVA): 40.407,73 €
Import IVA: 8.485,62 € - Tipus d’IVA aplicable: 21 %

Lot 1 – Millores de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de
motors) de maquinària de procés
-

Import (IVA inclòs): 20.549,59 €
Import (sense IVA): 16.983,13 €
Import IVA: : 3.566,46 € - Tipus d’IVA aplicable: 21 %
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Lot 2 – Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala CCM (centre de control de
motors) de ventilació dels túnels i desodorització
-

Import (IVA inclòs): 27.089,39 €
Import (sense IVA): 22.387,92 €
Import IVA: 4.701,46 € - Tipus d’IVA aplicable: 21 %

Lot 3 – Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de
serveis
-

Import (IVA inclòs): 1.254,38 €
Import (sense IVA): 1.036,68 €
Import IVA: 217,70 € - Tipus d’IVA aplicable: 21 %

El valor estimat del contracte és de 40.407,74 € 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 de contracte s’estableix 4 mesos des de l’endemà de la formalització.
La interventora del Consell Comarcal de la Garrotxa ha informat que existeix consignació
pressupostària suficient a les següents partides pressupostàries per fer front a la despesa amb
càrrec a l’aplicació del pressupost de l’exercici 2022:
LOT 1 i 2: Reposició i millores planta de compostatge 2022 11 1623 65002
LOT 3: Inversions reposició infraestructures residus 2022 11 1623 61900
La secretària del Consell Comarcal ha informat favorablement el Plec de clàusules administratives
i el procediment de contractació a través d’un contracte administratiu de servei.
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
Article 159 i altres concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Decret de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de
2019.
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Per tot l’anterior, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 16 de
febrer de 2022, ha aprovat per unanimitat dels assistents, els següents
Acords
1. Aprovar l’expedient de contractació administrativa del subministrament i instal·lació d’elements
i sistemes d’extinció d’incendis a 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 de subministrament.
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 expedient a les aplicacions
pressupostàries “Reposició i millores planta de compostatge” 2022 11 1623 65002 i “Inversions
reposició infraestructures residus” 2022 11 1623 61900
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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