Servei de Contractació i Patrimoni
Núm. exp.: 188/2019
VERO/aj

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 178/2019

Assumpte: Iniciar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació de ventoses
de les canonades d’impulsió i de restitució de l’EDAR de l’Escala.
Antecedents
1. La impulsió de les aigües residuals de l’Escala a l’EDAR, així com el retorn de l’aigua
depurada per abocar-la al mar, es realitza a través de dues canonades de DN500 de
poliester que sumen uns 10 km de col·lector, i el retorn es realitza a través d’una
canonada de DN 700 del mateix material amb una longitud de 5 Km. Ambdues
disposen de diversos elements com són les vàlvules-ventoses i els desguassos, que
atès que es troben en ambients molt agressius, malgrat el manteniment preventiu
efectuat, es troben fortament oxidades, i precisen clarament d’una substitució.
2. L’objecte del contracte és l’adquisició de vàlvules-ventoses i de carrets de fixació, per
a les canonades d’impulsió des del bombament del Port de l’Escala.

Fonaments de dret
Primer. Articles 28, 116.1 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
Segon. Article 13.2 del Estatuts del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua.

D’acord amb els antecedents i 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 de la Costa Brava atribueixen a la presidència,

RESOLC
PRIMER. INICIAR l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació de ventoses
de les canonades d’impulsió i de restitució de l’EDAR de l’Escala, d’acord amb els articles 28
i 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

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, així com el certificat d’existència de crèdit 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 amb allò establert
en l’article 116 i la disposició addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
TERCER. PUBLICAR aquesta Resolució al Perfil de contractant del Consorci de la Costa
Brava – Entitat Local de l’Aigua.
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p.d. de Decret de Presidència número
110, de data 10 d’agost de 2018
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