ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL,
BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT, CELEBRADA EL DIA 18 DE NOVEMBRE
DE 2020
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sra. Maite SELVA HUERTAS
Sr. Carles PI RENART
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO

President – Palafrugell
Alcaldessa - Begur
Alcalde - Pals
Alcaldessa – Regencós
Vocal – Begur
Vocal – Torrent

Secretari:
Sr. Jordi BARCONS PUJOL
Interventor:
Sr. Josep COROMINAS CANER
Enginyer assessor:
Sr. Jesús CRESPO ANTÓN

Excusen la seva assistència:
Sr. Josep PIFERRER PUIG
Sr. Josep M. ROS MARULL
Sr. Pere ESTEVE COLL
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA

Alcalde – Palafrugell
Alcalde – Torrent
Vocal – Regencós
Tresorera

A la sala de plens de l‘Ajuntament de Begur es reuneix la Comissió Gestora de la
Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals,
Regencós i Torrent, sota la Presidència del senyor Lluís ROS COLLS, per dur a terme
sessió ordinària de la mateixa a dos quarts de vuit del vespre del dia 18 de novembre de
2020.
Oberta la sessió per part del senyor president i una vegada comprovada, per part del
secretari, l’existència del quòrum legal necessari perquè pugui ésser iniciada, es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
Tanmateix, i vist allò que es disposa en l’article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
així com l’article 51 del Reial decret legislatiu 781/96, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i també en l’article
83 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, que es remet a l’article 47.3
de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de

presentar-se a la sessió afers no inclosos en l’ordre del dia, aquests seran tractats un
cop acabat aquest, de donar-se les circumstàncies establertes en els articles esmentats.
De conformitat amb el que disposa el punt 3 de l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, el president altera l’ordre del dia d’aquesta sessió de tal manera que el
punt segon –Informacions de Presidència– es tractarà al final, abans de precs i
preguntes.
PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 7 d’octubre
de 2020, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció donada pel
secretari, després d’introduir-hi la següent esmena:
El punt tercer de l’ordre del dia, apartat 2, ha de quedar redactat de la següent manera;
“ 2. Es va espatllar la bomba del pou profund 2. De moment s’ha posat la bomba de
recanvi i s’ha dut a reparar. La bomba del pou profund 1 no dona el rendiment previst.
Quan estigui reparada la del pou 2, es farà el canvi.”

SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
Es tractarà, al final, abans del punt de precs i preguntes.

TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR
L’enginyer assessor de la Mancomunitat informa que:
1. El diumenge 18 d’octubre va deixar de funcionar el pou 3 de Gualta. El 26-10-20 es
va treure la bomba i el 27-10-20 es va fer una inspecció del pou amb càmera.
El pou està ensorrat i és de difícil recuperació.
Es van fer gestions amb l’ACA per a la perforació d’un nou pou, respectant les
condicions de la concessió i, si és possible, fer-ho dins de la parcel·la de Gualta.
Del pou 3 s’han extret 20.165.408 m3.
2. La bomba del pou 3, com a conseqüència de l’ensorrament, té la part hidràulica
inutilitzada. Es pot aprofitar el motor elèctric.
3. La idea és aprofitar la columna, valvuleria i comptador del pou 3 per al nou pou 5
(Pou E segons denominació de l’ACA).
4. Vàrem dir que la bomba del pou profund 2 s’havia espatllat. Es va col·locar la de
recanvi i es va dur a reparar.
5. El pou 1 té la columna foradada. Encara és de ferro. Cal canviar-la i, com s’ha fet
en totes, col·locar-la d’inox.
Cost previst: 16.848,70 €.
QUART. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA DELS FILTRES
DE L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE (ETAP) DEL MUNICIPI DE

TORRENT (EXP. 1/2020).
En relació a la licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres de millora dels filtres de
l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) del municipi de Torrent, d’acord amb el
que disposa la normativa legal vigent, la Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8
de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell, 2014/24/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer, i
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació –el qual
va ser aprovat per la Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal dels
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, en sessió del dia 7
d’octubre de 2020, i publicat l’anunci de convocatòria al perfil del contractant de la
Mancomunitat allotjat a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya (juntament amb la resta de documentació que integra l’expedient), en data
15 d’octubre de 2020–, es fa constar el següent:
Antecedents:
1. El termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar, d’acord amb la convocatòria
publicada al Perfil del Contractant de la Mancomunitat, el passat 4 de novembre de
2020, a les 12.00 h, i es van presentar els següents sis licitadors, els quals van resultar
admesos per haver-se presentat en temps i forma:

2. En data 5 de novembre de 2020, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura, en
acte no públic, dels sobres A (els quals contenien, a més de la documentació
administrativa, les propostes tècniques avaluables a través de criteris subjectes a judici
de valor).
Les memòries tècniques presentades pels licitadors van ser objecte de valoració per
part de l’enginyer industrial Jesús Crespo Antón, qui va emetre l’informe que es transcriu
a continuació:
“I N F O R M E
Requerit per la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL,
BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT per emetre informe a la vista de les pliques presentades a la
licitació de les obres de “Millora dels filtres de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP)
del municipi de Torrent”, s’ha examinat la documentació presentada en el sobre A, resultant:

a) INTRODUCCIÓ
D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives (sobre A), els criteris la ponderació dels quals
depèn d’un judici de valor són:
I
Pla d’operació de la planta durant el transcurs de l’obra ..................
9 punts
L’ofertant presentarà un pla amb l’operativa de la planta, considerant la
minimització d’afectacions al servei i a la qualitat de l’aigua subministrada,
durant el transcurs de l’obra (màxim 3 pàg.)
II

Proposta de control sanitari durant el transcurs de l’obra ................
L’ofertant redactarà i presentarà un pla de control sanitari de l’aigua a la
sortida de filtres, durant el transcurs de l’obra (màxim 3 pàg.)

6 punts

III

Pla de contingència durant el transcurs de l’obra ..............................
L’ofertant redactarà i presentarà un pla de contingència per a l’actuació en cas
d’emergència en el transcurs de l’obra.
Anàlisi de les amenaces de la garantia de continuïtat del servei i criteris per
resoldre-les o minimitzar-les (màxim 3 pàg.)

10 punts

Les empreses presentades són:
• KING DIAMOND, SL
• REMONDIS AGUA, SAU
• SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, FACSA
• COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, AIGÜES CATALUNYA
• ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ACSA
• ELECTRICA PINTÓ, SL
b) VALORACIÓ DE LES OFERTES
S’analitzen i valoren a continuació cadascun dels aspectes de les propostes presentades:
1.

Pla d’operació
1.1.
KING DIAMOND
- Només preveu que la planta funcioni en tot moment amb 3 filtres
1.2.

REMONDIS AGUA
- Fa una llarga explicació de l’evolució del subministrament i de la situació actual
(punts 1 i 2 de la Memòria). No té res a veure amb el que demana el Plec.
- Punt 3.- Explica les actuacions a realitzar, però no aporta res essencial.

1.3.

FACSA
- Horaris i presència del personal en les instal·lacions. No és el que es demana.
- Criteris de gestió. Explica el funcionament de la planta. No cal.
- Preveu adequar el cabal d’entrada a la planta a la velocitat de filtració i
complementar el cabal amb fonts de reserva provinents del Consorci de la Costa
Brava i del pou profund de Torrent.
- Preveu variar les dosis de reactius en funció de les característiques de l’aigua
captada, amb control de dosis de reactius diària.
- Comprovació diària de la correcta desinfecció del clor gas.
- Proposa fer els treballs fora del període estival.

1.4.

AIGÜES CATALUNYA
- Defineix be les fases de captació i els inconvenients de les fonts alternatives.
- Prèvies: Prioritari el procés de la planta. Cal tenir en compte les operacions de
subministrament de l’ETAP (clor gas, reactius, fangs).
- Aprofitar el període de posada en servei dels filtres canviats.
- Presència continua en l’ETAP de l’actual Cap de Servei de l’ETAP.
- Control de concentració de thihalometans i metolaclor.
- Preveu reduir el cabal i augmentar les hores de funcionament de l’ETAP sense
utilitzar fonts alternatives. *
- Abans d’iniciar els treballs, anàlisi del CAG subministrat. *
- Aporta cronograma d’actuació. *

-

2.

Preveu un temps per filtre de 14 dies (excepte el filtre 4), el que dona un total de
48 dies de treball efectiu.
Durant la fase de renovació es realitzaran 3 inspeccions diàries per conèixer el
grau de colmatació i decidir si cal augmentar el nombre de neteges. *
Referència al COVID i com actuar. *

1.5.

ACSA
- Premissa bàsica: Garantir el funcionament de l’ETAP i minimitzar les afeccions.
- Preveu entrar per un accés diferent. Bona idea, però l’accés previst és erroni.
- Fase d’execució: No aporta res de nou.
- Bona explicació del procediment de la posada en marxa de cada filtre.
- Preveu la coordinació amb l’explotador i designació d’un responsable de
coordinació.
- Posar a disposició un servei d’emergències??

1.6.

ELECTRICA PINTÓ
- Preveu la realització d’un by-pass al filtre. ERROR!!!!
- Estima l’actuació en 3 ó 4 dies per filtre. ERROR!!!!

Proposta de control sanitari
2.1.
KING DIAMOND
- El control sanitari continuarà sent el propi de l’ETAP.
- Descriu la neteja dels filtres abans d’omplir-los amb la grava i carbó.
2.2.

REMONDIS AGUA
Explica les anàlisis de control i els complets que s’han de fer per normativa. Res
de nou.
Proposa: el dia que es faci l’aturada del primer filtre es realitzarà anàlisis de
control cada hora. Una ACN de control diària i una ACP (completa) setmanal.
-

2.3.

FACSA
- Explica qui farà la presa de mostres i el laboratori.
- Proposa controlar els paraments de ferro-manganés i amoníac a l’entrada i
sortida del procés de filtració.
- Indica els paràmetres que es controlaran a cada filtre que estiguin en servei amb
periodicitat DIARI o SETMANAL.

2.4.

AIGÜES CATALUNYA
- Proposa complementar l’actual Planning Analític validat pel Departament de
Sanitat amb analítiques complementàries.
- Proposa dos blocs d’anàlisis.
- Indica que disposa de laboratori propi en l’ETAP i el laboratori homologat
GAMASER pertanyent al grup empresarial.
- Control de paràmetres telecontrolats com a mínim un cop cada hora. Personal a
planta 24 hores/365 dies any. *
- Anàlisis complementaris:
− Anàlisis de control de procés cada DUES HORES mentre la planta estigui
en funcionament. Estableix valors de referència per sota dels fixats en el RD
140/2003.
− Es prendran mesures si aquests paràmetres es sobrepassen.
- Anàlisis del control de la eficiència de l’actuació:
− Anàlisis completa de cada filtre abans i després de fer-se la renovació.
− Indica els paràmetres a analitzar que, a més dels obligatoris, inclou la suma
de thihalometans i el metolaclor ESA.
- Torna a fer referència al control del CAG, encara que això no formi part del pla de
qualitat de l’aigua, però si de la qualitat de l’obra.

2.5.

ACSA
- Proposa fer un doble control: Aigua resultant del procés (barreja) i control
individualitzat de cada filtre.
- Preveu fer les següents analítiques:

−

-

2.6.

3.

Per l’aigua d’entrada a la filtració:
- (3 a la setmana) Tª, pH, conductivitat, clor lliure i terbolesa
- Cada setmana: Thihalometans, redox, ferro i control microbiològic
- 2 anàlisis completes al mes
− Per l’aigua de sortida de filtres:
- 3 anàlisis mínims a la setmana
- Cada setmana: ídem que a l’entrada
- 2 anàlisis completes al mes
Recull en un quadre totes aquestes analítiques previstes
Durant les primeres 12 hores de funcionament es prendran mostres cada 2 hores
de: ph, conductivitat, clor lliure, terbolesa i pot. Redox.

ELECTRICA PINTÓ
- Planteja dos escenaris i dues opcions, amb by-pass i sense.
- Cap indicació dels paràmetres a controlar.

Pla de contingència
3.1.
KING DIAMOND
- Generalitats sense interès pràctic
3.2.

REMONDIS AGUA
- Estableix dues possibles contingències:
− Covid-19: Molt generalista, però indica alguna mesura interesant
− Situació meteorològica adversa: Només contempla el cas d’inundació. No
conté propostes alternatives al cas d’incidència

3.3.

FACSA
- Primer fa un anàlisi de les amenaces des del punt de vista tècnic. Conclou que
amb la capacitat dels dipòsits actuals hi ha garantia suficient.
- Fa un anàlisis de la capacitat de l’ETAP i resumeix que falta capacitat a l’estiu.
Cosa coneguda.
- Garanteix el subministrament elèctric. Conclou que falta un grup electrogen.
- No esmenta que l’ETAP es subministra per 2 línies independents de MT.
- Anàlisi preliminar de riscos sanitaris. Fins aquí res a veure amb l’obra concreta.
- Pla de contingència: Diu que si es adjudicatària implantarà un Pla d’Emergència i
explica el protocol. Generalista.

3.4.

AIGÜES CATALUNYA
- Primer fa referència a la capacitat de l’ETAP i a la previsió de treballar, durant les
3
obres, amb un cabal de 500 m /h, el que permet, en cas de necessitat, treballar
només amb 2 dels 4 filtres.
- Fa referència a la possibilitat de disposar dels pous profunds i superficials i
l’escomesa de l’aigua procedent de l’ETAP a Montfullà.
- Justifica la possibilitat de disposar dels pous amb cabals de 8.000 – 10.000
3
m /dia.
- Aporta un quadre de la capacitat de les instal·lacions en el supòsit de fallada dels
tres sistemes de subministrament.
- Diu que el risc principal es centra en la zona de l’ETAP.
- Proposa redactar, a l’inici de les obres, un protocol de funcionament per limitar el
moviment de maquinària i personal, limitant l’accés a la zona de captació i
bombament per evitar incidents.
- Fa una taula resum dels riscos existents en l’ETAP i FORA D’ELLA.
- Fa referència a mesures a prendre en prevenció del COVID-19.

3.5.

ACSA
- Dins del Pla de Seguretat i Salut, inclourà un Pla d’Emergència.
- El Pla d’Emergència serà d’obligat coneixement i compliment per part de tots els
operaris.
- Defineix dos tipus d’emergència: Parcial i General. Generalista
- Defineix un protocol específic d’actuació
- Explica les mesures en cas d’accident

-

3.6.

4.

Anàlisis de les amenaces durant l’obra. Preveu les següents mesures:
− Accés diferenciat. Bona idea, però errònia la ubicació
− Zona d’obra separada de les zones d’explotació
− Execució dels filtres de manera consecutiva
− Coordinació de l’explotador
− Servei d’emergències 24 hores

ELECTRICA PINTÓ
- Analitza la situació en cas d’avaria d’un dels filtres en funcionament i proposa les
mesures a adoptar en aquest cas. Be.
- Ídem amb avaria en més d’un filtre i avaries en altres processos de l’ETAP,
donarà suport a l’explotador i a la propietat
- Preveu la disposició de materials d’obra
- No preveu mesures alternatives per resoldre altres possibles problemes.
- Considera que, com que només s’actua en un filtre, el 75% de la planta resta
operativa.
- Les amenaces d’emergència que puguin tenir els filtres operatius són les
mateixes que en el funcionament habitual i per tant responsabilitat de l’ETAP.
- Insisteix en la possibilitat d’operar amb un by-pass. ERROR

Resum
El Plec de Condicions indica que els licitadors hauran de presentar una Memòria Tècnica
relativa al pla d’operació, a la proposta de control sanitari i al pla de contingència durant el
transcurs de l’obra.
Això significa que tots els històrics de la MANCOMUNITAT i de l’ETAP, les explicacions del
funcionament actual de la planta, inclús els consell de com millorar l’ETAP, no tenen res a
veure amb l’obra que es licita, i per tant tenen puntuació 0.
4.1. Pla d’operació
Només tres pliques mereixen un mínim de consideració.
La plica d’AIGÜES CATALUNYA és, amb diferència, la que preveu millor tota
l’operativa de la planta relacionada amb l’obra a realitzar.
4.2. Control sanitari
En aquest apartat només dos licitadors proposen mesures de control per sobre
dels mínims.
AIGÜES CATALUNYA proposa dos blocs d’anàlisi, anàlisis complementaris cada
DUES HORES. Fixa valors de referència més ajustats que els que demana la
normativa.
ACSA també preveu controls per sobre dels mínims, però per sota d’AIGÜES
CATALUNYA.
4.3. Pla de contingència
Mereixen menció les ofertes d’AIGÜES CATALUNYA i ACSA. La primera és més
completa perquè fa un anàlisis de la capacitat de les instal·lacions per respondre a
una contingència i un resum dels riscos existents en l’ETAP i fora d’ella.
4.4. Puntuació
D’acord amb els criteris del Plec de Clàusules i l’estudi de les pliques presentades,
que s’ha expressat esquemàticament en els apartats anteriors i en el resum, es
considera que la puntuació que correspon a cadascuna de les ofertes és la
indicada en el quadre següent:

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

KING
DIAMOND

REMONDIS
AGUA

FACSA

AIGÜES
CATALUNYA

ACSA

ELECTRICA
PINTÓ

1.

PLA D’OPERACIÓ

9

0

1

4

9

4

0

2.

CONTROL SANITARI

6

0

0

0

6

3

0

3.

PLA DE CONTINGÈNCIA

10

0

2

1

10

5

1

25

0

3

5

25

12

1

TOTAL

5.
•
•
•
•
•
•

Resum puntuació
KING DIAMOND, S.L. ......................................................................
REMONDIS AGUA, S.A.U. ..............................................................
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE ........
COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA .................
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. ..........................
ELECTRICA PINTÓ .........................................................................

0 punts
3 punts
5 punts
25 punts
12 punts
1 punts

Palafrugell, 9 de novembre del 2020
L’Enginyer Assessor
(Document signat electrònicament pel Sr. Jesús Crespo Antón)

3. A les 12.17 h del dia 12 de novembre de 2020 -a la sala de plens de l’Ajuntament de
Begur, a la qual hi van assistir tots els licitadors a través de videoconferència- es va
procedir a l’obertura dels sobres B, les propostes econòmiques dels quals s’indiquen a
continuació:
LICITADORS
1
2
3
4
5
6

KING DIAMOND, SL
REMONDIS AGUA, SAU
SOCIEDAD
DE
FOMENTO
AGRÍCOLA
CASTELLONENSE, SA
COMPANYIA
GENERAL
D’AIGÜES
DE
CATALUNYA, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
ELECTRICA PINTO, SL

OFERTA ECONÒMICA
sense IVA
240.567,15 €
250.000,00 €

OFERTA ECONÒMICA
amb IVA
291.086,25 €
302.500,00 €

244.426,52 €

295.756,09 €

226.400,00 €
222.794,99 €
237.696,39 €

273.944,00 €
269.581,94 €
287.612,63 €

4.- El dia 13 de novembre de 2020 va ser emès l’informe de l’interventor relatiu a la
valoració de les ofertes, el tenor literal del qual és el següent:
INFORME D'INTERVENCIÓ
VALORACIONS DE PROPOSTES ECONÒMIQUES I CLASSIFICACIÓ
Atesa la sol·licitud d’informe d'Intervenció per a la valoració de les propostes econòmiques
presentades en la licitació per a l’adjudicació de les obres de millora dels filtres de l’ETAP del

municipi de Torrent; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.a) del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, INFORMO:
1.- Que les propostes econòmiques dels licitadors han estat les següents:
LICITADORS
1
2
3
4
5
6

KING DIAMOND, SL
REMONDIS AGUA, SAU
SOCIEDAD
DE
FOMENTO
AGRÍCOLA
CASTELLONENSE, SA
COMPANYIA
GENERAL
D’AIGÜES
DE
CATALUNYA, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
ELECTRICA PINTO, SL

OFERTA ECONÒMICA
sense IVA
240.567,15 €
250.000,00 €

OFERTA ECONÒMICA
amb IVA
291.086,25 €
302.500,00 €

244.426,52 €

295.756,09 €

226.400,00 €
222.794,99 €
237.696,39 €

273.944,00 €
269.581,94 €
287.612,63 €

2.- Que les puntuacions resultants de l’aplicació de la fórmula establerta a la clàusula 10a del
PCAP, són les següents:
Ofertes sense IVA

Ofertes amb IVA

Punts

1 KING DIAMOND, SL

240.567,15 €

291.086,25 €

73,70486

2 REMONDIS AGUA, SAU
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE,
3 SA
4 COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA

250.000,00 €

302.500,00 €

73,01744

244.426,52 €

295.756,09 €

73,42361

226.400,00 €

273.944,00 €

74,73729

5 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU

222.794,99 €

269.581,94 €

75,00000

6 ELECTRICA PINTO, SL

237.696,39 €

287.612,63 €

73,91407

3.- Que en aplicació de les regles per a la detecció de baixes temeràries conforme la clàusula
12a del PCAP i l’article 85 del RGLCAP, s’ha observat que cap de les ofertes econòmiques
presentades ha incorregut en presumpció d’anormalitat.
4.- Que la puntuació final obtinguda per les empreses licitadores com a resultat de les
valoracions (subjectes a judici de valor i automàtiques) és la següent:
Puntuació criteri subjecte a Puntuació criteri
judici de valor
automàtic
1 KING DIAMOND, SL

0,00

73,70486

2 REMONDIS AGUA, SAU

3,00

73,01744

3 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE,
SA
4 COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA

5,00

73,42361

25,00

74,73729

5 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU

12,00

75,00000

1,00

73,91407

6 ELECTRICA PINTO, SL

5.- Que l’ordre de classificació de les empreses és el que s’indica a continuació:

Puntuació total
73,7049
76,0174
78,4236
99,7373
87,0000
74,9141

Ordre classificació

Licitadors

Puntuació total

1

COM PANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA

99,7373

2

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU

87,0000

3

SOCIEDAD DE FOM ENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA

78,4236

4

REM ONDIS AGUA, SAU

76,0174

5

ELECTRICA PINTO, SL

74,9141

6

KING DIAM OND, SL

73,7049

Així ho faig constar als efectes oportuns.
Begur, document signat electrònicament.
Josep Corominas Caner, l’Interventor.

5. En base els informes tècnics transcrits, la Mesa de contractació ha emès en data 13
de novembre de 2020 la corresponent acta de classificació i proposta d’adjudicació, que
es reprodueix aquí en la part que interessa, la qual s’eleva a l’òrgan de contractació per
prosseguir amb el procediment d’adjudicació a favor de la licitadora que ha presentat la
millor oferta qualitat preu:
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA CLASSIFICACIÓ D’OFERTES DE LA
LICITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA, PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DELS FILTRES DE
L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE (ETAP) DEL MUNICIPI DE TORRENT (EXP.
1/2020)
En relació a la licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres de millora dels filtres de l’estació de
tractament d’aigua potable (ETAP) del municipi de Torrent, d’acord amb el què disposa la normativa legal
vigent, la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/24/UE i 2014/23/UE,
de 26 de febrer, i d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació – el qual va
ser aprovat per la Comissió gestora de la Mancomunitat intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell,
Begur, Pals, Regencós i Torrent, en sessió del dia 7 d’octubre de 2020, i publicat l’anunci de convocatòria al
Perfil del Contractant de la Mancomunitat allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya (juntament amb la resta de documentació que integra l’expedient) en data 15
d’octubre de 2020-, es fa constar el següent:
Una vegada realitzada l’obertura dels sobres B, s’ha emès el corresponent informe tècnic, per part de
l’Interventor, sobre l’aplicació dels criteris d’adjudicació, el qual es transcriu a continuació:
(…transcrit ut supra...)
Atesos aquests antecedents la Mesa de Contractació adopta, per unanimitat, els següents
Acords:
Primer.- Declarar que la millor oferta és la presentada per l’empresa licitadora COMPANYIA GENERAL
D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA, primera en l’ordre de classificació.
Segon.- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte administratiu d’obres de millora dels
filtres de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) del municipi de Torrent, a favor de l’entitat
COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA.
Tercer.- Requerir, una vegada aprovada la proposta per l’òrgan de contractació, al licitador-adjudicatari
COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA, per a què en el termini màxim de 7 dies hàbils (a

comptar des del dia següent al del requeriment) aporti la documentació pertinent i constitueixi la garantia
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, d’acord amb les clàusules 17a i 18a del PCAP.
A Begur, document signat electrònicament.
EL PRESIDENT, Lluis Ros Colls
ELS VOCALS, Jordi Barcons Pujol i Josep Corominas Caner
LA SECRETÀRIA, Rosa Mont Ferrer”

Normativa aplicable:
- 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.
- Llei 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig.
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
-Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Òrgan competent:
De conformitat amb els estatuts constituents de la Mancomunitat Intermunicipal dels
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, la competència com a
òrgan de contractació correspon a la Comissió Gestora de la Mancomunitat.
Atesos aquests antecedents, d’acord amb l’article 150 de la Llei de contractes del sector
públic, s’acorda per unanimitat:
PRIMER. Adjudicar a l’entitat COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA
el contracte administratiu d’obres de millora dels filtres de l’estació de tractament d’aigua
potable (ETAP) del municipi de Torrent.
SEGON. Requerir a l’entitat COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA
per a què en el termini màxim de 7 dies hàbils (a comptar des del dia següent al del
requeriment) aporti la documentació pertinent i constitueixi la garantia definitiva del 5%
de l’import d’adjudicació, d’acord amb les clàusules 17a i 18a del PCAP.
TERCER. Que es comuniqui aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la
Mancomunitat per al seu coneixement i efectes oportuns.

CINQUÈ.- ENCÀRREC DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PLEC DE
CLÀUSULES ECONOMICOADMINISTRATIVES I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI
MANCOMUNAT D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA ALS MUNICIPIS
DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT.
El plec de clàusules administratives per a la contractació de la gestió del servei
mancomunat d’abastament d’aigua potable en alta als municipis de Palafrugell, Begur,
Pals, Regencós i Torrent, aprovat per la Comissió en data de 19 d’abril de 2017,

estableix a la clàusula sisena (6) el següent:
“ Clàusula 6.- TERMINI I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
1. La concessió tindrà una durada inicial d’UN ANY (1 any, comptat a partir de la data en què
s’iniciï la prestació del servei.
La data d’inici del servei s’establirà en el contracte, que en cap cas seria superior als
quatre mesos a comptar des de la seva signatura.
La previsió és que el servei s’iniciï l’1 de gener del 2018, llevat de què el compliment dels
terminis establerts en el present Plec obliguin a una data diferent.
2. El contracte podrá ser prorrogat anualment, any per any, per dos anys més, essent la
durada màxima del contracte amb la seva pròrroga de tres anys.
3. La sol·licitud de pròrroga per part del Concessionari o la denúncia de la mateixa per part
de la Mancomunitat s’ha de fer amb l’antelació mínima d’un mes abans del venciment.
4. La pròrroga es realitzarà complint els requisits previstos en la legislació de contractes,
previ acord de les parts i resolució expressa de l’òrgan de contractació que s’adoptarà
prèvia instrucció d’un expedient al qual s’incorporaran els informes del responsable del
seguiment del contracte, del servei jurídic i de la intervenció municipal.
5. Extingit el contracte, el contractista podrà veure’s obligat a mantenir la prestació del servei
per raons d’interès públic, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec d’aquests. En aquest
cas, l’òrgan de contractació adoptarà la resolució motivada que sigui procedent, basant-se
en els informes que emetin els serveis municipals.”

En conseqüència, la concessió finalitzarà el proper 31 de desembre de 2020, sense
possibilitat de pròrroga, pel fet d’haver-se exhaurit la seva durada màxima que és de
tres anys a partir de l’1 de gener de 2017, si bé de conformitat amb l’apartat 5 de
l’esmentada clàusula, el contractista podrà veure’s obligat a mantenir la prestació del
servei per raons d’interès públic, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec d’aquesta.
En aquest sentit, la Mancomunitat està duent a terme gestions per tal de traspassar
tots els seus actius al Consorci de la Costa Brava, entitat local de l’aigua, per tal que
gestioni el servei, la qual cosa vol dir que la Mancomunitat entrarà en procés de
dissolució, al ser la gestió del subministrament d’aigua en alta l’únic servei que presta.
Malgrat això, es desconeix en aquest moment quin pot ser el resultat final d’aquestes
gestions, i en el cas que fossin infructuoses o amb un resultat negatiu, la
Mancomunitat haurà de continuar prestant el servei, motiu que obliga, com a mínim, a
encarregar els treballs de redacció del plec de clàusules economicoadministratives i el
plec de prescripcions tècniques per a la contractació de l’abastament d’aigua potable
en alta als municipis de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER. Iniciar el procediment de contractació de la gestió del servei mancomunat
d’aigua potable en alta dels municipis de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent,
al qual s’haurà d’incorporar:
1. Informe de l’enginyer assessor de la Mancomunitat justificant la necessitat de

realització del contracte, les característiques i l’import calculat de la prestació
objecte del contracte, així com l’elecció del procediment de contractació i la forma
d’adjudicació.
2. El plec de clàusules economicoadministratives i el plec de prescripcions tècniques
que han de regir la prestació del servei que hauran d’elaborar els serveis
administratius de la Mancomunitat.
SEGON. Prorrogar, de forma excepcional, el contracte per a la prestació del servei
mancomunat d’aigua potable en alta als municipis de Palafrugell, Begur, Pals,
Regencós i Torrent entre la Mancomunitat i la Companyia General d’Aigües de
Catalunya, SA, amb CIF A60401585, representada pel senyor Manuel Ayza Prats,
subscrit en data de 15 de novembre de 2017, que l’haurà de prestar amb la continuïtat
i la regularitat establertes, de conformitat amb el plec de clàusules fins que es doni un
d’aquests supòsits:
a) El nou concessionari es faci càrrec de la prestació del servei de subministrament
d’aigua en alta als municipis mancomunats, després de la corresponent
adjudicació, prèvia la pertinent licitació pública.
b) El Consorci de la Costa Brava gestioni el servei per haver arribat a un acord amb
la Mancomunitat pel que fa a la cessió dels actius adscrits a la prestació de
l’esmentat servei.
TERCER. Notificar aquest acord a la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA i
que es comuniqui a l’enginyer assessor de la Mancomunitat, per al seu coneixement i
efectes oportuns.

SISÈ. APROVACIÓ DE DESPESES
L’interventor de Fons manifesta que existeix consignació pressupostària suficient per
fer front a les despeses que es detallen i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
corresponents.
Els articles 184 i ss del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 54 i ss del Reial decret 500/90, de
20 d’abril, regulen l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació
de les obligacions.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER. Aprovar la següent relació de despeses:
Proveïdor
Consorci Costa
Brava
Ferrer & Ojeda (Plus
Ultra Seguros)
Junta Central d’Usuaris
d’Aigua Baix Ter

Factura

Concepte

2020/325

Subm. aigua potable
octubre 2020
Regul. asseg. RC

s/n

d’01/01/2018-01/01/2020

2020/42

Quota segon semestre
2020

Aplicació
Import Euros
pressupostària
(IVA Inclòs)
10.838,92
(11.922,81)
20.00.452.22799
3.767,75
20.00.452.22400
(3.767,75)
13.221,00
20.00.452.22799
(13.221,00)

Cia. Gral. d’Aigües
de Catalunya, SA

Gestió del servei
O2020FCR001105 3-TRIM 2020

20.00.452.22799

322.431,74
(390.142,41)

SEGON. A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de
subministrament d’aigua en alta del tercer trimestre de 2020, també s’acorda donar
conformitat al cànon que l’empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA ha
de liquidar a favor de la Mancomunitat pel mateix període i que puja a l’import de
9.458,79 €.
TERCER. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria per al seu
coneixement i efectes.
SETÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT
Per part del secretari, es dona compte de l’informe emès pel cap del Servei
d’Abastament del Consorci de la Costa Brava, en relació a una sol·licitud formulada
per la Mancomunitat, en data de 16 d’octubre de 2020, en la qual exposava el seu
desacord amb la previsió de consums donada per a l’any 2021, de 2.300.00m3/any i
que fos baixada a 300.000 m3/any, en el qual conclou el següent:
“ En aplicació del mecanisme d’establiment de les tarifes a la Mancomunitat de Palafrugell,
Begur, Pals, Regencós i Torrent, que és el mateix que s’aplica a tots els altres municipis i
mancomunitats, la quota prevista per a l’any 2021, és de 26.185,24 €/mes, sobre la qual ni la
3
3
xifra de 2.300.00m /any de previsió màxima, ni la sol·licitada de 300.000 m /any hi tenen cap
influència.
La mancomunitat no té cap compromís de compra d’aigua, sinó que pot demandar el volum
d’aigua que estimi convenient en cada moment, de manera que aquests nous patrons de
consum que s’anirien produint seran els que determinaran, de forma objectiva, les respectives
quotes fixes dels anys futurs.”

Per part de l’enginyer assessor s’explica que redactarà un informe per aclarir aquesta
problemàtica i que caldrà trametre a l’ACA.
SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
El president informa que, tal com s’havia acordat, el passat 19 d’octubre a les 12 del
migdia es va dur a terme una reunió telemàtica entre la Mancomunitat i el Consorci de
la Costa Brava per tal de parlar sobre la cessió dels actius del servei d’abastament
d’aigua potable que presta la Mancomunitat a aquesta entitat local.
Per part de la Mancomunitat, hi varen ser presents el president, el secretari,
l’interventor i l’enginyer assessor i, per part del Consorci, el gerent, senyor Jordi Agustí,
i el tècnic, senyor Tristán.
En un principi, semblava que la reunió anava bé i que la valoració que es feia de
5.000.000 d’euros era raonable (deixant a part el valor de la canonada de la Costa
Brava Centre també finançada, en part, per la Mancomunitat) però, en un moment
posterior, el gerent del Consorci va expressar que el seu valor actual era de Zero
euros, a l’entendre que s’hi havien de realitzar millores i reparacions per aquest import,

per tal que la planta estigués en el mateix nivell, tant constructiu, tècnic i de
funcionament com les altres estacions que gestiona el Consorci, és a dir, venia a dir
que els 5.000.000 d’euros de romanent positiu que té la Mancomunitat, no haurien
d’estar en una entitat bancària, sinó invertits en la planta i demés instal·lacions.
Evidentment, davant d’aquesta posició, qualsevol possibilitat d’arribar a un acord va
quedar eliminada i es va finalitzar la videoconferència sense cap consens.
En aquest sentit, el president té clar el següent:
1. Que no “regalarà” la Mancomunitat.
2. Que la mantindrà mentre vagi funcionant. En aquests moments, funciona a ple
rendiment, deixant a part petites obres de conservació que caldria realitzar.
3. Quan no sigui possible el seu funcionament, ni tècnicament ni econòmica, es
tancaria.
4. A partir d’aquest moment, passarien a ser clients del Consorci de la Costa Brava.
A partir d’aquí s’obre un interessant debat amb intervenció de tots els assistents en el
què es fa palès el següent:
1. Que la Mancomunitat no té cap ganes de regalar la planta. A més, té clar que els
5.000.000 € de superàvit actual seran pels municipis mancomunats i destinats a
inversions en baixa.
2. Que té tot el dret de rescabalar-se de la inversió que va fer de la canonada de
l’abastament de la Costa Brava Centre.
3. Que el Consorci de la Costa Brava no considera la possibilitat de compensar a la
Mancomunitat per a la cessió dels actius del servei i només contempla, per ara, la
seva cessió gratuïta.
4. Que a partir de l’any 2021, poden haver-hi problemes a l’hora de gestionar els
serveis per:
1. L’estat dels pous de Gualta i les condicions de concessió per a la seva
explotació que pot establir l’ACA.
2. La quota fixa que la Mancomunitat haurà d’abonar al Consorci pel
subministrament d’aigua.
3. Les despeses que haurà d’anar assumint la Mancomunitat i que possiblement
suposaran una disminució de romanent positiu de Tresoreria.
4. La dificultat per poder complir, a partir de l’any 2022, la regla de la despesa i
l’estabilitat pressupostada i financera (els anys 2020 i 2021 resten suspesos per
causa de la COVID-19).
5. La necessitat d’iniciar un nou procediment de licitació per a la gestió del servei,
per quant el contracte vigent finalitza el 31 de desembre de 2020.
Finalment, per acord unànim de tots els vocals, s’acorda encarregar a Carles Pi
Renart, alcalde de Pals i també membre del Consorci de la Costa Brava, que faci les
gestions necessàries per concertar una nova reunió presencial entre representants
polítics del Consorci de la Costa Brava i de la Mancomunitat Intermunicipal amb
l’objectiu de definir les posicions de cadascuna de les parts i intentar arribar a un
acord que sigui convenient per als interessos públics de les dues entitats.

VUITÈ. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a dos quarts de nou del
vespre del dia d’avui i se n’estén aquest esborrany d’acta, el contingut del qual, com a
secretari, certifico i dono fe.

