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 6 de juny de 2017, amb l’assistència de tots els seus membres
va adoptar, per unanimitat de vots dels membres assistents, l’acord que es transcriu
literalment a continuació:
“3.

Aprovació de l’adjudicació del contracte relatiu al servei de redacció d’un
projecte tècnic per a l’ampliació de l’EDAR de Cambrils.

Inici del procediment
El dia 21 de març de 2017, la Junta de Govern va aprovar el conveni de col·laboració
amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció del projecte constructiu «Ampliació
de l’EDAR de Cambrils», que recull el finançament d’aquesta actuació, amb una
dotació de fons de 40.000 € (IVA exclòs). El dia 18 d’abril de 2017, la Junta de Govern
va aprovar l’inici del procediment de contractació del servei de redacció d’un projecte
tècnic executiu de les obres d’ampliació de l’EDAR de Cambrils. Amb aquest acord es
va aprovar el plec de clàusules administratives particulars, la memòria i el plec de
prescripcions tècniques que regula aquesta contractació.
Objecte
Els plecs de condicions estableixen els requisits, els treballs i les obligacions que
corresponen a l’Equip de Redacció del Projecte constructiu de les obres d’ampliació
de l’Edar de Cambrils. La finalitat és reduir les olors de l’Edar, ampliant les
instal·lacions en aquells punts susceptibles de la problemàtica d’olors. El projecte ha
d’estudiar principalment una ampliació de capacitat d’aireació al reactor biològic així
com un estudi dels diferents punts de l’Edar que puguin millorar aquest impacte
ambiental com ara una ampliació a la deshidratació, a l’emmagatzematge de fangs o
bé al pou de recepció de cisternes.
Abast de les obres
L’equip de reacció del projecte objecte d’aquest plec havia d’estudiar les següents
actuacions dins del projecte d’estudi:
• 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.
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Termini d’execució
D’acord amb el plec, l’adjudicatari ha de lliurar el projecte com a màxim durant la
PRIMERA QUINZENA D’OCTUBRE 2017, en cas de no poder arribar en aquesta
data per causes alienes al adjudicatari, en cap cas es podrà sobrepassar el termini
per l’execució dels treballs de QUATRE (4) MESOS, començant a comptar des de la
data de la signatura del contracte, fins la presentació del corresponent Projecte
constructiu.
Procediment i tramitació
L’expedient s’ha subjectat al procediment negociat amb publicitat al perfil de
contractant de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Camp i s’ha tramitat
ordinàriament.
Pressupost
El pressupost es va fixar en QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) més IVA.
DESCRIPCIÓ
Estudis i treballs previs:
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
Treballs Topogràfics
Estudi geotècnic i geològic
Estudi d’Impacte Ambiental
Subtotal
Projecte:
Redacció del Projecte constructiu
Edició i presentació
Subtotal

IMPORT
1.500,00

3.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
8.000,00
30.000,00
2.000,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (sense IVA)

32.000,00
€

21 % d'Impost Valor Afegit (IVA)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (amb IVA)

40.000,00
8.400,00

€

48.400,00

Publicitat de la convocatòria
El dia 5 de maig de 2017 es va publicar l’anunci de licitació i els plecs de clàusules
administratives particulars i tècniques al perfil de contractant de la seu electrònica.
El termini màxim per a participar va finalitzar el dia 22 de maig de 2017.
Empreses licitadores
Dins el termini màxim fixat a l’anunci de licitació van presentar una oferta un total de 6
despatxos professionals.
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Obertura de les ofertes
El dia 24 de maig de 2017 va tenir lloc l’acte públic d’obertura del sobre B, relatiu als
criteris subjectes a judici de valor i el dia 1 de juny de 2017 va tenir lloc l’acte públic
d’obertura del sobre C, que contenia la proposta econòmica.
Proposta d’adjudicació

OFERTA
AERIS TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES, S.L.
AQUATEC, PROYECTOS
PARA EL SECTOR DEL
AGUA, S.A.U.
GRUSAMAR INGENIERIA
Y CONSULTING, S.L.U.
DOPEC, S.L.

BAIXA

PUNT
ECON

PUNT
TECN

DOC.
VIABILITAT PUNT TOTAL

26.900,00

32,75

60,00

31

SI

91,00

29.600,00

26,00

53,98

37

SI

90,98

27.520,00

31,20

58,62

27

SI

85,62

27.500,00

31,25

58,66

35

SI

93,66

L’informe tècnic que avalua les propostes presentades presenta la següent puntuació
final:
Queden excloses del procés de selecció les següents empreses per no haver realitzat
la visita obligatòria de les instal·lacions de l’EDAR Cambrils i no reunir la puntuació
tècnica mínima.
ALBACAR ENGINYERS S.L.P.
UTE C.I.G.ENGINYERIA S.L.P - ENGINYERS DE LES TERRES DE L'EBRE, S.L.

Així doncs, es proposa a l’empresa DOPEC, SL com adjudicatària del servei de
redacció del projecte tècnic executiu de les obres d’ampliació de l’EDAR de Cambrils.
De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de
vots dels membres assistents, el següent acord:
1. APROVAR l’adjudicació a favor del despatx professional DOPEC, SL del contracte
relatiu al servei de redacció d’un projecte tècnic executiu de les obres d’ampliació de
l’EDAR de Cambrils, a l’haver presentat l’oferta més avantatjosa.
2. APROVAR la despesa per import de 27.500 més IVA (33.275,00 € IVA inclòs), que
serà finançada per l’ACA d’acord amb el conveni que regula aquesta cooperació.
3. PUBLICAR el resultat d’aquesta adjudicació al perfil de contractant de la seu
electrònica del Consell Comarcal del Baix Camp i comunicar aquest acord a les
empreses licitadores.”
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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 aquest acord se sotmetrà a aprovació en la
propera sessió que es convoqui.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El gerent
Joan Emili Llauradó Grau

Signat digitalment per: CPISR-1 Joan
Manuel Abelló
Data i hora: 08/06/2017 13:18:23
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