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Servei de Contractació i Compra Pública
AJ/cm/ex
Núm. Expedient 2022/246

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte: Iniciar l’expedient de contractació de l’Acord marc per a la contractació dels
Serveis de redacció de projectes, direcció d’obres i assistència tècnica.
Antecedents
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és una entitat local supramunicipal de caràcter
institucional format per 47 municipis i la Diputació de Girona, i presta serveis als ens locals
consorciats en el camp de l’abastament en alta i del sanejament en alta.
La xarxa de sanejament en alta està integrada per: emissaris submarins, col·lectors, estacions
de bombament i estacions depuradores. Les estacions depuradores inclouen: les línies de
tractament d’aigües, de tractament de fangs en la planta de compostatge de Blanes i, en
aquelles que en disposin, les línies de tractament terciari o de regeneració.
El servei d’abastament d’aigua potable en alta des de les instal·lacions gestionades pel
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és prestat a través de tres xarxes bàsiques
d’abastament en alta, anomenades nord, centre i sud, en funció de la seva ubicació
geogràfica.
El Consorci d’Aigües té en la seva plantilla professionals que poden fer el servei, però aquests
efectius són insuficients per a fer front en el termini previst en tant que es troben executant
altres projectes o serveis que no poden demorar-se a l’exercici següent. Per tant, per raons
d’eficiència tècnica i organitzativa cal la col·laboració d’empreses privades per a l’execució del
servei en tant que el Servei no pot assumir en la integritat aquests serveis amb els seus
efectius actuals.
El present acord marc, com a sistema de racionalització tècnica de la contractació, té per
objecte la selecció d’empreses amb les capacitats tècniques i materials suficients per a la
realització de redacció de projectes, direcció d’obra i assistència tècnica.
Els destinataris dels serveis objecte d’aquest acord marc són:
-

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona
Les entitats locals consorciades, i els seus organismes autònoms, ens dependents i
societats mercantils.

En funció de la naturalesa dels serveis a prestar, s’ha dividit en lots de la següent manera:
Lot 1: Redacció de projectes, direcció facultativa d’obres i consultoria i assistència tècnica
relacionada amb obra civil i hidràulica:
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- Tasca 1a: Redacció de projectes, avantprojectes i estudis.
- Tasca 1b: Direcció facultativa de les obres.
- Tasca 1c: Consultoria i assistència tècnica.
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Lot 2: Redacció de projectes, direcció facultativa d’obres i consultoria i assistència tècnica
relacionada amb energia, instal·lacions i control industrial:
- Tasca 2a: Redacció de projectes, avantprojectes i estudis
- Tasca 2b: Direcció facultativa de les obres
- Tasca 2c: Consultoria i assistència tècnica.
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’acord marc amb un pluralitat d’adjudicataris
per a la contractació dels Serveis de redacció de projectes, direcció d’obres i assistència
tècnica, Lot 1: Redacció de projectes, direcció facultativa d’obres i consultoria i assistència
tècnica relacionada amb obra civil i hidràulica i Lot 2: Redacció de projectes, direcció
facultativa d’obres i consultoria i assistència tècnica relacionada amb energia, instal·lacions i
control industrial, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article 28 del mateix cos legal.
SEGON. INCORPORAR a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran de
regir el contracte i la fiscalització prèvia 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 fiscalització de la
despesa, conforme el disposat a l’article 100.3, 116 i DA 2a de la LCSP.
TERCER. PUBLICAR aquesta resolució al perfil de contractant del Consorci d’Aigües Costa
Brava Girona.
QUART. DONAR compte al Ple i a la Junta de Govern del Consorci d’Aigües Costa Brava
Girona.

