Informe per a la contractació del Projecte Executiu per a la substitució de quatre filtres de tractament
d'aigua a l'ETAP de Caldes de Montbui.
De conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), es sol·licita que s’iniciï l’expedient per a la contractació de les obres del projecte executiu
per a la substitució de quatre filtres de tractament d'aigua a l'ETAP de Caldes de Montbui.
L'Estació de Tractament d'Aigües Potables (ETAP) de la Pedrera de Caldes de Montbui, disposa de quatre
filtres tancats, essencials en el tractament de potabilització de l'aigua. Aquests filtres després de 38 anys en
funcionament i a l'intempèrie han desenvolupat una sèrie de porus derivats de la corrosió i que per la seva
extensió i localització no poden ser reparats amb garanties, la qual cosa ha generat la necessitat de la seva
substitució.
El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
de consum humà, és on es fixen paràmetres i valors paramètrics que s’han de complir en el punt on es posa
l’aigua de consum humà a disposició del consumidor. Aquests valors es basen principalment en les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i en motius de salut pública i s’aplica, en alguns casos,
el principi de precaució per assegurar un alt nivell de protecció de la salut de la població.
La filtració dins el tractament ens garanteix el compliment de la normativa així com de canvis en la qualitat
de l'aigua distribuïda.
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs), per l’execució de les obres descrites al PROJECTE
EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE
CALDES DE MONTBUI; puja a l’expressada quantitat de QUATRECENTS DOS MIL TRES-CENTS
VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (402.381,49 €), IVA inclòs.
El termini d’execució de les obres del present projecte serà de TRES MESOS a partir de la data de l’acta de
replanteig.
L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions.
Hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa especificada, a l'aplicació pressupostaria núm 31
1610 63300 Substitució 4 filtres Estació tractament aigua potable del pressupost municipal de l'exercici
2018, i s’incorporarà el certificat d'existència de crèdit expedit per la Interventora municipal a aquests
efectes.
Es tracta d'un contracte d'obra de menys de 2.000.000 per tant es pot aplicar el contracte obert simplificat
regulat per l'article 159 de la LCSP.

De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes d’idoneïtat que justifiquen la
contractació són:
L’objecte de la present contractació té el propòsit per part de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de
realitzar les obres de Substitució de quatre filtres de tractament d'aigua a l'ETAP de caldes de
Montbui.
Prèviament al desmuntatge dels actuals equips s’ha de fer la demolició de la paret

d’obra

al

lateral de l’edifici i que envolta el perímetre dels actuals filtres.
Tot seguit s’ha de fer el desmuntatge de la caldereria i vàlvules per a desconnectar de les xarxes
d’entrada i sortida de l’aigua a tractar, que s’han de mantenir.
Una vegada realitzada la desconnexió de les canonades actuals, es pretén procedir al
desmantellament del sistema de filtres existent.
Es pretén instal·lar quatre nous filtres d’aigua en l’antiga ubicació dels filtres anteriors intentant
aprofitar les actuals estructures de formigó i reutilitzar la instal·lació existent d'obra civil; tot i que
s’han de realitzar una nova bancada de suport pels filtres de carbó actiu i en el filtre de sílex una
ampliació de la bancada existent.
La instal·lació d’aquests filtres fa que s’hagi de modificar les actuals canonades d’entrada i sortida
per tal de poder adaptar-les a les noves embocadures.
De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del contracte en lots per a
garantir l’homogeneïtat del total a realitzar.
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