Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunit en la sessió
ordinària de 18 de setembre de 2018, amb l’assistència de tots els seus membres, va
adoptar, per majoria absoluta amb els vots favorables dels grups comarcals del
PDeCAT (12), d’ERC-AM (8), del PSC-CP (5), del PPC (2), de CIUTADANS (2) i
d’ARA (1) i amb l’abstenció del grup comarcal de la CUP (3), l’acord que es transcriu,
literalment, a continuació:
“5.1. Aprovació de l’adjudicació del contracte d’execució de l’obra d’Ampliació
de l’EDAR de Cambrils.
El dia 12 de setembre de 2018, la Comissió Informativa de Desenvolupament del
Territori, degudament constituïda a l'empara de l'article 90 del Reglament orgànic
comarcal, va emetre, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres
assistents, el següent dictamen:
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. Aquest conveni va ser formalitzat el dia 13 de juliol de
2018.
Expedient de contractació
El 19 de juny de 2018 el Ple 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.
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Una vegada formalitzat el conveni amb l’ACA ja es va poder publicar l’anunci de
licitació al perfil de contractant.
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 cubes.
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
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.
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
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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 l’exercici 2019.
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.
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 ha estat obert, no harmonitzat,
amb publicitat al perfil de contractant.
Publicitat de l’anunci de licitació
El dia 23 de juliol de 2018 es va publicar al perfil de contractant l’anunci de licitació, fent
pública la convocatòria per presentar ofertes. A la seu electrònica es va publicar, així
mateix, el projecte tècnic, l’informe de necessitats de la contractació i els plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques.
Tramitació
L’expedient s’ha tramitat per via ordinària, atorgant un termini de 26 dies naturals per
poder participar i presentar la corresponent oferta.
Termini màxim de presentació d’ofertes
El dia 13 d’agost de 2018 va finalitzar el termini màxim de presentació d’ofertes per
optar a l’adjudicació d’aquest contracte. Les ofertes s’han presentat exclusivament en
format de sobre digital, amb signatura electrònica.
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Empreses licitadores
Dins el termini màxim fixat per a participar, van presentar una oferta per optar a
l’adjudicació d’aquest contracte d’obres les següents empreses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACSA, OBRES I INFRASTRUCTURES, SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
COPCISA, SA – PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
FACSA – CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A
OMS-SACEDE, SAU – CONSTÈCNIA 3, S.L.

Acte públic d’obertura de les ofertes
El 22 d’agost de 2018, a les 12 hores, va tenir lloc l’acte públic d’obertura de les
ofertes presentades en sobre digital.
Contingut de les propostes
Licitador

Preu proposat
(sense IVA)

Reducció
termini

1.418.874,74 €

60 dies

ACSA,
OBRES
E
INFRAESTRUCTURES,
SAU
AQUAMBIENTE
SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA,
SAU
COPCISA, SA – PESA
MEDIOAMBIENTE, SAU

1.424.034,06 €

1.537.212,73 €

113 dies

92 dies

COPISA
CONSTRUCTORA
PIRENAICA, SA
1.652.282,68 €
FACSA
CONSTRUCTORA
CALAF, SAU

26 dies

DE
1.624.998,70 €

35 dies

HPSA, CONSTRUCCIÓN
Y
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES SA
1.532.420,92 €
OMS-SACEDE, SAU
CONSTÈCNIA 3, SL

–
1.479.970,92 €

C.O Cap d’obra
E.O Encarregat d’obra
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30 dies

44 dies

Dedicació
personal
C.O: JORNADA
COMPLETA
E.O: JORNADA
COMPLETA
C.O: JORNADA
COMPLETA
E.O: JORNADA
COMPLETA
C.O: JORNADA
COMPLETA
E.O: JORNADA
COMPLETA
C.O: JORNADA
COMPLETA
E.O: JORNADA
COMPLETA
C.O: JORNADA
COMPLETA
E.O: JORNADA
COMPLETA
C.O: JORNADA
COMPLETA
E.O: JORNADA
COMPLETA
C.O: JORNADA
COMPLETA
E.O: JORNADA
COMPLETA

Millores

Menor
incidència
DISP. HORARI
NOCTURN: SI

Visita
instal·lacions

SI
a, b i c
DISP. HORARI
NOCTURN: SI
SI
a, b i c
DISP. HORARI
NOCTURN: SI
SI
a, b i c
DISP. HORARI
NOCTURN: SI
SI
a, b i c
DISP. HORARI
NOCTURN: SI
SI
a, b i c
DISP. HORARI
NOCTURN: SI
SI
a, b i c
DISP. HORARI
NOCTURN: SI
SI
a, b i c

Requeriment de documentació
El dia 29 d’agost de 2018 es va trametre un requeriment de documentació
complementària a l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU, a fi de comprovar algun aspecte sobre el termini d’execució proposat.
La resposta a aquest requeriment junt amb la documentació que es demanava va ser
presentada a l’ens comarcal el dia 5 de setembre de 2018, dins el termini que se li
havia atorgat per donar compliment a aquest tràmit.
Informe tècnic
En relació a la documentació presentada per AQUAMBIENTE, l’informe tècnic de data
6 de setembre de 2018 conclou que justifica correctament la viabilitat del termini
d’execució proposat per aquesta empresa licitadora.
Concretament, l’empresa AQUAMBIENTE presenta la següent documentació que li
havia estat requerida:
- Compromisos dels subministraments de determinats equips, que són vigents i
degudament formalitzats, entre l’empresa licitadora (Aquambiente) i els proveïdors,
que acrediten els terminis màxims de lliurament.
Es lliura per l’empresa els documents de compromís de subministrament dels
equips més crítics i els que suposen un termini més llarg de fabricació i entrega,
que són els que s’indiquen a continuació:
CENTRÍFUGA
SITJA
BUFADORS
DIFUSORS
VEHICULADORS
TAMISATGE, COMPACTACIÓ I CLASSIFICADOR RESIDUS
BOMBES
VALVULERIA
INSTRUMENTACIÓ
QUADRES ELÈCTRICS
- Descripció acurada i detallada de com es durà a terme el buidatge, neteja i
reparació superficial del formigó estructural dels reactors, indicant el procediment i
els mitjans (bombes, cubes, personal, etc.) Igualment, s’aporta un diagrama de
Gantt detallat per aquest capítol, amb les partides específiques corresponents.
Es descriuen els equips humans que hi destina (nombre i categoria), així com la
maquinària a utilitzar (nombre i característiques), amb l’objectiu de justificar la
reducció del termini indicat a l’oferta.
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Així doncs, l’informe tècnic conclou que “AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, SAU ha presentat tota la documentació requerida i que la
documentació presentada es troba correcta i respon els dubtes plantejats. Per tant, es
considera justificat el termini d’execució.”
Puntuació de les ofertes
L’informe dels Serveis Tècnics Comarcals formula la següent valoració de les
propostes presentades, atenent els criteris objectius de selecció indicats als plecs de
clàusules administratives particulars:
a. Oferta Econòmica (puntuació de 0 a 60 punts)
La fórmula aplicable a efectes de puntuació econòmica és:
P = 60 * ( 1- ((P0-P0min)/ P0min))
P0min = Preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses
P0 = Preu de licitació ofert

Oferta econòmica
1.418.874,74 € + IVA
1.424.034,06 € + IVA
1.537.212,73 € + IVA
1.652.282,68 € + IVA
1.624.998,70 € + IVA
1.532.420,92 € + IVA
1.479.970,92 € + IVA

ACSA, OBRES E INFRAESTRUCTURES, SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS SECTOR DEL AGUA, SAU
COPCISA, SA – PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
FACSA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
OMS-SACEDE, SAU – CONSTÈCNIA 3, S.L.

Puntuació
60
59,78
54,99
50,13
51,28
55,20
57,42

b. Programació temporal (puntuació de 0 a 16 punts)
L’oferta que presenti el major número de dies naturals de reducció obtindrà la
major puntuació i la resta es puntuaran proporcionalment.
Puntuació oferta = (Puntuació màxima/ oferta amb major reducció de dies) *
oferta que es puntua. (La puntuació contindrà dos decimals).

ACSA, OBRES E INFRAESTRUCTURES, SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS SECTOR DEL AGUA, SAU
COPCISA, SA – PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
FACSA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HPSA,
CONSTRUCCIÓN
Y
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A.
OMS-SACEDE, SAU – CONSTÈCNIA 3, S.L.
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Reducció termini
(màx. 8 mesos)
60 dies
113 dies
92 dies
26 dies
35 dies

Puntuació

30 dies
44 dies

4,25
6,23

8,50
16
13,03
3,68
4,96

c. Dedicació del personal qualificat (0 – 10 punts):
c.1 Cap d’Obra (0 – 5 punts)
Es valorarà amb 2,5 punts si el Cap d’obra assignat té mitja jornada assignada
en l’obra durant tot el període de la mateixa. Es valorarà amb 5 punts si
l’assignació del Cap d’obra és de jornada complerta en la durada de tota l’obra.
c.2 Encarregat d’obra (0 – 5 punts)
Es valorarà amb 2,5 punts si l’Encarregat d’obra assignat té mitja jornada
assignada en l’obra durant tot el període de la mateixa. Es valorarà amb 5 punts
si l’assignació de l’encarregat és de jornada complerta en la durada de tota
l’obra.
Cap d’obra

Encarregat

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5

5

5

5

ACSA, OBRES I INFRASTRUCTURES, SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS SECTOR DEL AGUA, SAU
COPCISA, SA – PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
FACSA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A.
OMS-SACEDE, SAU – CONSTÈCNIA 3, S.L.

Puntuació
10
10
10
10
10
10
10

d. Proposta de millores sobre el Projecte (0 – 9 punts):
Es valorarà amb 3 punts cada proposta de millora (a, b i c) presentada si
compleix amb els requisit establerts a continuació i es determina la seva viabilitat
tant de la seva execució com de la posterior gestió.
Millores
ACSA, OBRES I INFRASTRUCTURES, SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
COPCISA, SA – PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
FACSA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
OMS-SACEDE, SAU – CONSTÈCNIA 3, S.L.

a, b i c
a, b i c
a, b i c
a, b i c
a, b i c
a, b i c
a, b i c

Puntuació
9
9
9
9
9
9
9

e. Menor incidència en l’activitat normal de l’Edar. (0 – 3 punts)
Es valorarà amb 3 punts la disponibilitat de treballar en horari nocturn (entre
22.00 hores i 08.00 o aquelles que l’explotador de l’Edar consideri adequades
per les necessitats de l’activitat de la Planta) en les feines que requereixin
l’aturada parcial l’Edar.
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Menor incidència
ACSA, OBRES I INFRASTRUCTURES, SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS SECTOR DEL AGUA, SAU
COPCISA, SA – PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
FACSA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES
OMS-SACEDE, SAU – CONSTÈCNIA 3, S.L.

Puntuació

DISP. HORARI NOCTURN: SI
DISP. HORARI NOCTURN: SI
DISP. HORARI NOCTURN: SI
DISP. HORARI NOCTURN: SI
DISP. HORARI NOCTURN: SI
DISP. HORARI NOCTURN: SI

3
3
3
3
3
3
3

DISP. HORARI NOCTURN: SI

f. Acreditar visita a les instal·lacions (0-2 punts)
Es valorarà amb 2 punts l’acreditació de la visita a les instal·lacions per part de
les empreses licitadores abans de presentar l’oferta.
Visita instal.lacions
ACSA, OBRES I INFRASTRUCTURES, SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS SECTOR DEL AGUA, SAU
COPCISA, SA – PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
FACSA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A.
OMS-SACEDE, SAU – CONSTÈCNIA 3, S.L.

TOTAL

Si
Si
Si
Si
Si
Si

2
2
2
2
2
2
2

Si

Resum de puntuació i proposta

Preu

Reducció Dedicació
Menor
Visita
Puntuació
Millores
termini
personal
incidència instal·lacions
TOTAL

AQUAMBIENTE
SERVICIOS SECTOR
DEL AGUA

59,78

ACSA, OBRES I
INFRASTRUCTURES

60

COPCISA, SA – PESA
MEDIOAMBIENTE,

54,99

13,03

10

9

3

2

OMS-SACEDE, SAU –
CONSTÈCNIA 3,

57,42

6,23

10

9

3

2

HPSA,
CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES

55,2

4,25

10

9

3

2

FACSA CONSTRUCTORA DE
CALAF
COPISA
CONSTRUCTORA
PIRENAICA
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16

10

9

3

2
99,78

8,5

10

9

3

2
92,5
92,02
87,65

83,45
51,28

4,96

10

9

3

2
80,24

50,13

3,68

10

9

3

2
77,81

Un cop analitzades les ofertes admeses, d’acord amb els criteris de valoració
establerts en el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
contractació, l’informe tècnic conclou que “l’oferta presentada per l’empresa
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU ha obtingut
la major puntuació”.
Proposta de resolució
D’acord amb l’informe tècnic, la Mesa de contractació proposa, per unanimitat de vots,
l’adjudicació a l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU, del contracte d’execució de l’obra d’Ampliació de l’EDAR Cambrils, al
haver obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció de contractista, d’acord
amb els criteris indicats als plecs de condicions.

Requeriment de documentació per adjudicar el contracte
La Mesa de contractació va requerir a l’empresa proposada com adjudicatària que
presenti la documentació que detalla l’article 14 del plec de condicions administratives
particulars, per poder adoptar l’acord de Ple relatiu a l’adjudicació del contracte.
Un cop lliurada aquesta documentació i qualificada en sentit favorable, ja es pot
adoptar l’acord d’adjudicació del contracte.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Comissió Informativa de Desenvolupament
del Territori va emetre dictamen favorable i el Ple adopta, per majoria absoluta amb els
vots favorables dels grups comarcals del PDeCAT (12), d’ERC-AM (8), del PSC-CP
(5), del PPC (2), de CIUTADANS (2) i d’ARA (1) i amb l’abstenció del grup comarcal de
la CUP (3), el següent acord:
1. APROVAR l’adjudicació a favor de l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA
EL SECTOR DEL AGUA, SAU, del contracte administratiu d’execució de l’obra
d’Ampliació de l’EDAR Cambrils.
2. APROVAR la despesa màxima que es fixa, com a preu del contracte, en la quantitat
de 1.424.034,06 € més IVA, assumint l’ACA el finançament d’aquesta inversió,
d’acord amb el conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Baix Camp.
3. FACULTAR a la Presidència per poder formalitzar el corresponent contracte
administratiu, atesa la seva condició de representant legal de l’ens comarcal, segons
indica l’article 13.1 a) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el
text refós de la Llei comarcal de Catalunya.
4. COMUNICAR aquest acord a totes les empreses licitadores a través de la
plataforma de serveis de contractes del sector públic, a l’ACA i a l’empresa
COMAIGUA, SL als efectes procedents.“
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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 aquesta acord s’ha de sotmetre a votació en la
propera sessió plenària.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El gerent
Joan Emili Llauradó Grau
TCAT P Joan
Emili
Llauradó
Grau - DNI
39855449Z

Signat digitalment per:
CPISR-1 C Joan Manuel
Abelló
Data i hora: 20/09/2018
11:45:21
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