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RESUM DEL PROCEDIMENT  
 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ  DEL  PROJECTE DE L’ESTACIÓ DE 
TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE (ETAP) D’OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE” 

 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
El preu màxim de la licitació es fixa en la quantitat de quaranta-dos mil tres-cents setanta-dos 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (42.372,88 €), més l’IVA corresponent. 
 
ABAST DELS TREBALLS 
 
El projecte a redactar serà complet i executiu, és a dir haurà de servir per executar l’obra 
esmentada. 
 
També haurà de ser susceptibles a que l’obra la dirigeixi una altra persona diferent del 
redactor. 
 
Aquest projecte haurà de contemplar una primera fase de l’ETAP de 6.000 m3/dia, malgrat la 
capacitat final de la planta en una segona etapa serà de 12.000 m3/dia. 
 
Caldrà que aquest projecte presenti algunes variacions respecte del projecte inicial: 
 

• disminució de la capacitat de potabilització o cabal de tractament 
• sistema de fonamentació a base de micro-pilots 
• disminució de la superfície urbanitzada adaptant-la a les noves necessitats 
• escomesa elèctrica 
• substitució dels filtres de carbó actiu i de sorra per filtres modulars i de servei continu 

 
Aquest projecte haurà de tenir tots els documents per considerar-se com un projecte 
complert: memòria, plànols, amidaments, pressupost, quadre de preus unitaris, 
descomposició de preus, plec de prescripcions tècniques i estudi de seguretat i salut.  
 
TERMINI D'EXECUCIÓ 

 
Caldrà entregar el projecte totalment acabat abans del 7 de setembre de 2012.  
 
PRESENTACIÓ D'OFERTES/PROPOSICIONS 
 
           Lloc:  AIGÜES D'OSONA, SA 
           C/ Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals núm. 5   3ª planta  
           Data: 23 de juliol de 2012  
           Hora:  fins a les 14:00 h 
 
OBERTURA DE LES PROPOSICIONS 
 
          Lloc: AIGÜES D'OSONA, SA 
          C/ Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals núm. 5   3ª planta  
          Data: 24 de juliol de 2012 
          Hora: 12:00 hores 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
DEL CONTRACTE DE SERVEIS: 

 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE L’ESTACIÓ DE 
TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE (ETAP) D’OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 
 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.1.  ANTECEDENTS I OBJECTE DEL CONCURS 
 
El Consell Comarcal d’Osona en la sessió del Ple comarcal de 27 de juny de 2012 va 
aprovar encarregar a Aigües d’Osona, SA la redacció del “Projecte de l’estació de 
tractament d’aigües potables (ETAP) d’Osona Nord - Voltreganès, 1a fase”  
 
Malgrat en la sessió de Ple comarcal del 24/09/09 es va aprovar definitivament el projecte de 
l’estació de tractament d’aigües potables del Voltreganès i Osona Nord per un import de 
5.339.734 €, des de l’aprovació del projecte han sortit incidències que afecten directament a 
l’execució del projecte: 
 

- Per una banda el cas de l’escomesa elèctrica que es compartia amb l’obra 
de l’ampliació de l’EDAR de Torelló. Com que aquesta ampliació no 
s’executa, el projecte de l’ETAP ha de contemplar tot el cost de l’escomesa. 

 
- Per altra banda, es van detectar deficiències en l’estudi geotècnic del 

projecte inicial, fet que fa que calgui replantejar el sistema de fonamentació.  
 
Tanmateix, per manca de pressupost cal redimensionar el projecte i readaptar-lo al 
finançament i a les necessitats actuals, reduint en un 50% la seva capacitat de tractament.  
 
Amb tots els punts exposats, es fa impossible treure a concurs la primera fase d’aquesta 
obra partint del projecte inicial, fet pel qual fa necessari la redacció d’un nou projecte.  
 
1.2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
El projecte a redactar serà complet i executiu, és a dir haurà de servir per executar l’obra 
esmentada. 
També haurà de ser susceptibles a que l’obra la dirigeixi una altra persona diferent del 
redactor. 
 
Aquest projecte haurà de contemplar una primera fase de l’ETAP de 6.000 m3/dia, malgrat la 
capacitat final de la planta en una segona etapa serà de 12.000 m3/dia. 
 
Caldrà que aquest projecte presenti algunes variacions respecte del projecte inicial: 
 

• disminució de la capacitat de potabilització o cabal de tractament 
• sistema de fonamentació a base de micro-pilots 
• disminució de la superfície urbanitzada adaptant-la a les noves necessitats 
• escomesa elèctrica 
• substitució dels filtres de carbó actiu i de sorra per filtres modulars i de servei continu 
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Aquest projecte haurà de tenir tots els documents per considerar-se com un projecte 
complert: memòria, plànols, amidaments, pressupost, quadre de preus unitaris, 
descomposició de preus, plec de prescripcions tècniques i estudi de seguretat i salut.  
 
1.3. PRESSUPOST 
 
El preu màxim de la licitació es fixa en la quantitat de quaranta-dos mil tres-cents setanta-dos 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (42.372,88 €), més l’IVA corresponent. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a la 
clàusula 16 (aplicable en tot el que no s’oposi al Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) del Plec de 
clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de 
serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats de la 
Corporació. 
 
1.4. DISPONIBILITAT DE RECURSOS I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Per aquesta contractació es disposa de la quantia necessària, que està inclosa en el 
pressupost d’Aigües d’Osona, SA. 
 
Es designa com a responsable del contracte el senyor Miquel Codina Calveras, gerent 
d’Aigües d’Osona, SA, a qui li correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada, dins de l’àmbit de les facultats que se li atribueixen, amb els informes 
dels corresponents tècnics. 
 
1.5. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Caldrà entregar el projecte totalment acabat abans del 7 de setembre de 2012.  
 
2. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
2.1. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
S'utilitzarà el procediment negociat, establert a l'Article 8 de les Instruccions que regeixen 
l'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada de l'empresa Aigües 
d’Osona, SA, aprovades pel Consell d'Administració d'aquesta Societat, de conformitat amb 
el que preveu l'article 3 del TRLCSD. 
 
2.2. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
Des del dia de la comunicació del procediment negociat, les empreses interessades podran 
sol·licitar la documentació trucant al telèfon 938 814 696, de 9 a 13 hores,  els dies 
laborables. La documentació esmentada inclourà els documents següents: 
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- Aquest Plec de Clàusules 
- Projecte inicial de l’estació de tractament d’aigües potables del Voltreganès i Osona Nord, 
aprovat a la sessió del Ple comarcal de 24/09/09. 
 
2.3. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva 
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, Aigües 
d'Osona, SA compta amb el Perfil de Contractant al que es pot accedir des de la pàgina web 
del Consell Comarcal d'Osona: www.ccosona.cat. Perfil del contractant d’ens participants – 
Aigües d’Osona, SA 
 
2.4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
Les proposicions es podran presentar, fins a les 14:00 hores del dia 23 de juliol de 2012, a 
les oficines de d’Aigües d’Osona, SA, situades al carrer Historiador Ramon d'Abadal i de 
Vinyals,5,3ª planta, de Vic. 
 
L’obertura de les proposicions tindrà lloc a les mateixes oficines d’Aigües d’Osona, SA el dia 
24 de juliol de 2012 a les 12:00 hores. 
 
Als licitadors se’ls lliurarà una diligència acreditativa de la presentació de la Plica en la qual 
hi figurarà la data i l’hora de presentació. 
 
2.5. OFERTES: NORMES GENERALS 
 
Podran participar en aquest procediment les empreses que Aigües d’Osona, SA hagi 
seleccionat i hagin rebut la corresponent invitació a formar part del procés.  
 
Tots els licitadors han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, 
un telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que 
en general es derivin del procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 
 
Les proposicions hauran de tenir una validesa mínima de 6 mesos, comptats a partir de la 
data d’obertura de les mateixes. Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada 
licitador en la seva proposta, sense que Aigües d’Osona, SA hagi acordat l’adjudicació del 
contracte o la resolució del procediment en un altre sentit, els licitadors admesos tindran dret 
a retirar la seva proposició. Les proposicions que no siguin retirades s’entendran vàlides i 
vinculants per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec de Clàusules.  
 
La documentació per prendre part en el procediment negociat sense publicitat es presentarà 
dins el termini que s’estableixi en la invitació corresponent, a Aigües d'Osona, SA, carrer 
Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta de Vic.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i 
haurà de presentar-se dins d’un sobre tancat i signat pel licitador o la persona que el 
representi.  
 
Cap licitador podrà presentar més d’una proposta ni subscriure cap proposta en unió 
temporal amb d’altres si ho ha fet individualment, així com tampoc podrà figurar en més 
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d’una unió temporal. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes 
subscrites per aquest. 
 
No seran admeses, en cap cas, les propostes d’aquelles persones en les quals concorrin 
algunes de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP, relatiu a les prohibicions 
per contractar. 
 
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del 
contingut de la totalitat de la documentació objecte del present procediment. 
 
2.6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Dins del sobre s’inclourà la documentació que es detalla a continuació: 
 
a) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador. 
 
En cas que el licitador sigui una persona jurídica, s’aportarà l’escriptura de constitució i, en el 
seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre Mercantil quan aquest 
requisit sigui exigible segons la legislació mercantil que li sigui d’aplicació, i si no ho fos, 
s’aportarà escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional en el que hi 
figurin les seves normes de funcionament, inscrits, en el seu cas, en el corresponent 
Registre Oficial. 
 
A més a més, s’haurà d’acreditar per part de la persona jurídica licitadora que les 
prestacions del contracte es troba comprès dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat 
que siguin propis de la mateixa, segons els seus estatuts o regles fundacionals. 
 
També s’aportarà el document o documents que acreditin la legítima i suficient representació 
del signant de l’oferta. 
 
En cas que el licitador sigui una persona física, s’aportarà còpia compulsada de la targeta 
del número de identificació fiscal. També serà necessària l’acreditació, si és el cas, del nom 
comercial amb el que opera en el tràfic mercantil. 
 
Totes les declaracions i compromisos aportats hauran d’estar degudament signats pel 
licitador o pel representant del licitador. 
 
b) Documentació tècnica per valorar l’oferta: 
 

• Proposta econòmica. 
 
La proposta econòmica haurà d’incloure el pressupost de redacció del projecte, amb 
tots els treballs. 

 
• Millores tècniques i/o econòmiques respecte del projecte inicial. 
 
• Experiència en obres idèntiques 
 

Caldrà acreditar l’experiència i coneixement de l’empresa o conjunt d’empreses en la 
redacció i/o execució d’obres de la mateixa tipologia de les descrites, a dins i/o fora 
de la comarca d’Osona. 
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• Pla i programa de treball 

 
c) Altra documentació: 
 
Acreditació de la solvència econòmica, financera i professional:  
 
- Solvència econòmica i financera: 

 
- Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de 

l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  
 

Per acreditar la solvència, no s’admetran altres documents que els assenyalats en aquest 
apartat, llevat que, per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar les referències 
sol·licitades, en el qual cas caldrà que la documentació presentada sigui considerada 
prèviament com a suficient per la mesa de contractació. 
 
- Solvència professional o tècnica: 
 

- Còpia autenticada dels títols acadèmics i experiència del responsable de l’execució 
del contracte. En relació amb els treballs objecte de licitació, l’empresari haurà 
d’acreditar experiència en treballs de característiques tècniques semblants. 

 
- Relació dels principals treballs realitzats en els últims tres anys, amb indicació 

d’import, dates i beneficiaris públics o privats.  
 

2.6. ASPECTES ECONÒMICS I TÈCNICS OBJECTE DE NEGOCIACIÓ. CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ.  
 
En tractar-se d’un procediment negociat, els aspectes econòmics i tècnics que es tindran en 
compte a l’hora de la valoració seran: 
 

• L’oferta econòmica, fins a 5 punts  
 
• Les millores tècniques i/o econòmiques, fins a 5 punts 

 
• L’experiència en obres idèntiques, fins a 3 punts 
 
• El Pla de treball i la reducció de terminis, fins a 2 punts 

 
2.7. OBERTURA I EXÀMEN D’OFERTES 
 
La Mesa de Contractació està integrada pels membres següents: 
 
President: Sr. Miquel Codina Calveras  
 
Vocals: Anna Costa Escalé 
             Eva Masramon Martín 
Vocal suplent: Albert Trabal Campdelacreu 
 
Secretari: Gemma Preseguer Salarich 
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Secretaria Suplent: Imma Vilar Donada 
 
La Mesa de Contractació podrà recavar del licitador aclariments sobre els certificats i/o 
documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres complementaris, requeriment 
que s’haurà de complimentar davant la Mesa de Contractació.  
 
Les ofertes que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació per defectes, omissions 
no esmenables o per manca de subsanació d’aquells, quedaran fora del procediment 
d’adjudicació. 
 
La Mesa avaluarà les proposicions mitjançant els criteris de valoració que es recullen per 
ordre decreixent d’importància i ponderació i formularà la proposta que estimi pertinent a 
l’òrgan de contractació. La Mesa de contractació podrà sol·licitar, abans de formular la 
proposta, els informes tècnics que consideri necessari que tinguin relació amb l’objecte del 
contracte així com tots els aclariments que consideri oportuns sobre les ofertes que s’hagin 
presentat. 
 
Igualment, la Mesa exigirà al licitador o licitadors que es proposin com a adjudicataris del 
contracte que aportin, en un termini màxim de cinc dies hàbils, la justificació acreditativa del 
requisit de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social 
exigibles per les disposicions vigents, llevat que prèviament s’hagin aportat, en el sobre de 
documentació tècnico-administrativa i juntament amb la declaració responsable sobre 
prohibicions de contractar, la garantia definitiva i l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 
En el supòsit que no s’aporti aquesta documentació, es deixarà sense efecte l’adjudicació 
provisional, demanant els danys i perjudicis causats a Aigües d’Osona, SA.  L’Òrgan de 
Contractació podrà optar entre convocar una nova licitació o procedir, si fos possible, a 
adjudicar provisionalment el contracte al següent licitador, d’acord amb els criteris 
d’adjudicació i comptant amb el vist-i-plau del nou adjudicatari. 
 
L’adjudicació provisional s’elevarà a definitiva un cop finalitzi el termini mínim establert al 
punt anterior i sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documentació requerida i hagi 
constituït, si s’escau, la garantia definitiva fixada.  
 
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, 
seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels 
recursos sense que hagin estat interposats, la documentació presentada quedarà a 
disposició dels interessats.  
 
2.8. GARANTIES 
 
No s’exigeix la constitució de la garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
L’import de la garantia definitiva serà equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.  
 
L’adjudicatari estarà obligat a constituir la garantia definitiva en alguna de les formes 
previstes a la legislació vigent.  
 
L'adjudicatari o l’adjudicatària haurà de dipositar-la a les oficines d’Aigües d’Osona, SA. 
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La garantia definitiva respon dels conceptes establerts a l'article 100 del TRLCSP i serà 
retornada a l'adjudicatari o adjudicatària d’acord amb allò establert en l’article 102 del 
TRLCSP. 
 
2.9. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
De conformitat amb el previst en l’apartat 1 de l’article 156 del TRLCSP, el corresponent 
contracte es formalitzarà en document privat en el termini de deus dies hàbils següents a la 
notificació de l’adjudicació definitiva. El  contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi 
a escriptura pública, fent-se càrrec de les despeses que corresponguin en aquest cas.  
 
2.10. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS  
 
La Mesa de Contractació podrà apreciar el caràcter desproporcionat o anormal de l’oferta 
presentada, en el supòsit que els mitjans personals, tècnics i materials inclosos en l’oferta, o 
el preu ofertat, siguin manifestament insuficients per a poder prestar el subministrament amb 
els requisits de qualitat necessaris. 
 
En cas que la Mesa apreciés temeritat en alguna o algunes de les proposicions presentades, 
s’estarà a allò previst en l’article 152 del TRLCSP. En aquest sentit notificarà aquesta 
circumstància als interessats, atorgant-los un termini de 10 dies naturals per a formular les 
al·legacions que estimin oportunes. A la vista dels informes tècnics oportuns i, si s’escau, de 
les al·legacions formulades pels interessats, la Mesa podrà optar per excloure la proposició 
o proposicions amb valors anormals o desproporcionats,  o bé per a valorar-les amb la 
reserva que, en cas de resultar adjudicatàries, hauran de dipositar la garantia 
complementària del 5% de conformitat amb l’article 95 del TRLCSP.  
 
2.11. PROTECCIÓ DE DADES 
 
Amb caràcter general, l’adjudicatari del contracte s’obliga al compliment d’allò establert a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la LOPD, en relació a les dades personals a les que tingui accés 
durant la vigència d’aquest contracte. 
 
2.12. COMPLIMENT LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 
L'adjudicatari està obligat al compliment, sota la seva responsabilitat, de les disposicions 
vigents sobre relacions laborals, seguretat social i qualsevol altre de caràcter general 
aplicable. 
 
2.13. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’adjudicatari només podrà cedir a un tercer els drets i obligacions dimanants del contracte, 
prèvia autorització expressa d’Aigües d’Osona, SA, quan es compleixin els requisits 
establerts a l’article 226 del TRLCSP. 
 
L’adjudicatari podrà concertar amb tercers la realització parcial de l’objecte del contracte, 
d’acord amb els requisits fixats en l’article 227 del TRLCSP. El percentatge màxim de 
l’import d’adjudicació que l’adjudicatari podrà subcontractar serà com a màxim del 60%). Els 
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subcontractes i contractes de subministraments que formalitzi l’adjudicatari es regiran per 
allò establert en l’article 228 del TRLCSP.  
 
2.14. JURISDICCIÓ 
 
L'adjudicatari se sotmet a les decisions d’Aigües d’Osona, SA i en les qüestions litigioses 
que puguin derivar-se del present contracte, les parts es sotmeten amb expressa renúncia 
als seus propis furs pel cas que els tinguessin, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic. 
 
 
Vic, 2 de juliol de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


