Ajuntament de Mo ià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Departament: Secretaria
Tema: Acta del Ple Extraordinari i Urgent de 22 de novembre de 2017
Expedient: 1985/2017

Acta de la Sessió Extraordinària i Urgent del Ple de 22 de
novembre de 2017, Núm. 13
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la
Corporació per a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre Del Dia del present Ple.
Data i hora d'inici: Dia 22/11/2017 a les 20.37 hores
Data i hora de finalització: Dia 22/11/2017 a les 20.54 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens

Relació d’Assistents
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Marc Pardo i Picañol
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Sra. Rosalia Membrive i Serra
Excusen la seva absència
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Anna Roca i Querol
Sra. Mireia Cañas i Soler
El Secretari
Sr. Miquel Colom i Canal
L’Interventor
Sr. Lluis Solé Díez.

Ordre del Dia
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1. Ratificació i Declaració d’Urgència de la Convocatòria de la Sessió.
2. Proposta d’Acord al Ple d’Aprovació de l’Ampliació del Termini per a
la Presentació d’Ofertes de la Licitació del Contracte d’Obres de la
Nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià i de Resolució
de Consultes.
3. Sorteig per a la Designació dels Membres Titulars i Suplents que han
de Formar Part de les Meses Electorals de la Convocatòria
d’Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de Desembre de 2017.

Desenvolupament de la Sessió
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord
amb l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr.
Alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1. Ratificació i Declaració d’Urgència de la Convocatòria de la Sessió
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local; l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i
l’article 98.b) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen que les sessions
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser
ratificades pel Ple.
La urgència esta motivada per l’exhauriment imminent del termini de presentació
d’ofertes en el procediment de licitació de l’EDAR i d’elecció dels membres de les
Meses Electorals.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb els
vots a favor dels senyors/es Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés, Joan
Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra i Marc Pardo, del Grup Polític Municipal
d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia
Membrive, del grup municipal PDeCAT, ACORDA: declarar, ratificar i aprovar la
urgència de la convocatòria de la sessió plenària.

2. Proposta d’Acord al Ple d’Aprovació de l’Ampliació del Termini per a
la Presentació d’Ofertes de la Licitació del Contracte d’Obres de la
Nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià i de Resolució
de Consultes

Fets
Pel Ple de 25 d’octubre de 2017 es va aprovar l’inici de l’expedient de contractació
de les obres per a la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals
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de Moià, per una primera actuació amb un pressupost de licitació de 3.954.045,70
euros, IVA exclòs i es va obrir el procediment d’adjudicació de les esmentades
obres, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i simultàniament anunciar
la licitació mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província i al perfil del
contractant, durant un termini de vint-i-sis dies naturals.
Vistes les nombroses consultes formulades en relació al Plec de Clàusules
Administratives i els Plecs de Clàusules Tècniques de la referenciada licitació.
Vist que als efectes de donar una resposta adequada a totes les qüestions
plantejades es considera necessari ampliar el termini de presentació d’ofertes per
respecte al principi d’igualtat i de concurrència de proposicions.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor dels
senyors/es Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés, Joan Capdevila, Martí
Padrisa, Mercè Bigorra i Marc Pardo, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i de les
senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del grup
municipal PDeCAT,

Acorda:
PRELIMINARMENT:
proposta.

DECLARAR la urgència del debat i votació d’aquesta

PRIMER: DONAR resposta a les qüestions plantejades en els termes que figuren
a l’ANNEX.
SEGON: AMPLIAR el termini de presentació d’ofertes de les obres per a la
construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Moià en quinze dies
naturals a comptar de la data de finalització del termini de la primera publicació
(28/11/2017) amb inserció dels anuncis corresponents, al BOP, al DOGC al tauler
d’anuncis i al perfil del contractant. El nou termini finalitzarà el dia tretze de
desembre de 2017.
TERCER: PUBLICAR la resolució presa al perfil del contractant.
QUART: APROVAR que el termini de formulació de preguntes finalitzarà el dia
set de desembre de dos mil disset.
CINQUÈ: FACULTAR l’alcalde-president per a donar resposta a les qüestions
que es formulin a partir d’avui.
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Annex. Preguntes i Respostes a Consultes Sobre la Licitació
de l’EDAR
Pregunta 1
En relació al concurs “REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU,
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA
D'AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE MOIÀ” ens dirigim a vostès, doncs
voldríem saber, si tenen previst fer una visita informativa a les instal·lacions, si
ens poden facilitar el suport informàtic en arxiu obert del pressupost de l’avant
projecte inicial, així com els plànols disponibles en arxiu obert per a poder
usar-los per confeccionar els que demana el plec del concurs.
Visita a l’EDAR:
Dimarts, 14 de novembre, a les 10:30 del matí.
Arxiu del pressupost:
No es disposa del pressupost detallat de l’Avantprojecte (Projecte d’obra per a la
construcció).
El motiu del Projecte d’obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és
que, arribat el moment de la licitació, cada oferent pugui fer la seva proposta tècnica
i a partir d’aquí calculi el seu pressupost.
A l’annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris
d’adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR
assimilable a la prevista”.
És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar
solucions assimilables a la del Projecte d’obra per a la construcció: solucions amb
altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del
Projecte d’obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun
paràmetre, s’ha de justificar la modificació.
Plànols:
S’ha proporcionat plànol de topografia i plànol de planta i canonades de l’EDAR
existent per tal que els oferents puguin treballar la seva solució.
A l’annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris
d’adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR
assimilable a la prevista”.
És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar
solucions assimilables a la del Projecte d’obra per a la construcció: solucions amb
altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del
Projecte d’obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun
paràmetre, s’ha de justificar la modificació.

Pregunta 2
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En referència a la licitació “REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU,
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA
D'AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE MOIÀ”, a la pàgina 13 del Plec de
Clàusules Administratives s’indica que la documentació facilitada als licitadors
inclou el Projecte d’obres per a la construcció de la nova depuradora d’aigües
residuals del municipi de Moià, així com les addendes al mateix. En el
document nº 4 de l’esmentat projecte d’obres, només apareix el resum de
pressupost, però no el pressupost pròpiament dit, és a dir, no hi ha
amidaments, quadres de preus ni pressupost detallat.
Arxiu del pressupost:
No es disposa del pressupost detallat de l’Avantprojecte (Projecte d’obra per a la
construcció).
El motiu del Projecte d’obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és
que, arribat el moment de la licitació, cada ofertant pugui fer la seva proposta tècnica
i a partir d’aquí calculi el seu pressupost.
A l’annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris
d’adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR
assimilable a la prevista”.
És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar
solucions assimilables a la del Projecte d’obra per a la construcció: solucions amb
altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del
Projecte d’obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun
paràmetre, s’ha de justificar la modificació.

Pregunta 3
Som una empresa constructora que ens presentem al concurs i voldríem fer
un aixecament topogràfic de la zona de la depuradora . Voldríem saber a qui
hem de demanar permís per accedir a les instal·lacions. És força urgent , donat
el poc tems que tenim per preparar la Licitació.
Respecte a la seva pregunta, al perfil del contractant hi ha penjats tots els plànols
necessaris per a poder consultar sobre la licitació de l’EDAR

Pregunta 4
a). Hi ha un PPTP (Plec de prescripcions tècniques particulars) de l’execució
de l’obra? He estat revisant la documentació publicada a la web i he vist que
n’hi ha un però és de explotació. A l’Annex 11 de PCAP, dins la taula a l’apartat
d’actuació, fa referencia a l’apartat 1.6 del PPTP, però l’únic PPTP que hi ha és
el de explotació i no aconsegueixo localitzar aquest apartat en cap document.
El PPTP de l’execució de l’obra és el Projecte d’obra per a la construcció i les
seves addendes.
A banda, respecte de l’explotació de l’obra, hi ha les prescripcions del PPTP del
servei d'explotació, conservació, manteniment del sistema de sanejament de Moià.
Foli 5 de 14

Ajuntament de Mo ià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

b). No acabo d’entendre que en el apartat A del quadre de característiques
s’hi indiquen uns imports modificats (modificat d’explotació 129.968,89€ i
Modificat obres i mesures mediambientals 644.840,25€), però no he localitzat
en la documentació ben bé a què es corresponen... aquests imports no formen
part del contracte, oi? El preu de licitació és el l’apartat B del quadre de
característiques, el de 3.954.045,7€ i no inclou aquests imports modificats oi?
D’acord amb la clàusula 28 dels Plecs de clàusules administraves aquests imports
es refereixen a possibles modificacions que es poguessin donar només per les
causes que s’estableixen en la indicada clàusula. Per tant són imports que es tenen
en compte per calcular el Valor estimat del contracte als efectes de procediment però
no formen part de l’import de licitació que és de 3.954.045,70 euros.
c). Aquests imports modificats no tenen res a veure amb les Addendes oi?
Els addicionals de les Addendes, son els 168.000€ de l’apartat 4 de les
Addendes, i aquests 168000 ja estan inclosos en els 3.954.045,7€ , cert?
Els imports per a possibles modificacions no es troben incloses en les addendes
ni en el pressupost de licitació i sí els 168.000,00 euros es troben inclosos dins de
l’import de licitació 3.954.045,70 euros.
d). En el document 4 del projecte constructiu hi ha el pressupost però està
incomplert, sols hi ha uns resums però inclòs els resums estan “sesgats” i hi
falten capítols. Seria possible que publiquéssiu la versió completa del
pressupost amb partides i amidaments? Podríeu publicar-lo en format TCQ en
editable ( el arxiu origen dels resums que si hi ha al projecte) per poder
treballar i valorar detalladament tots els elements que heu previst executar?
No es disposa del pressupost detallat de l’Avantprojecte (Projecte d’obra per a la
construcció).
El motiu del Projecte d’obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és
que, arribat el moment de la licitació, cada ofertant pugui fer la seva proposta tècnica
i a partir d’aquí calculi el seu pressupost.
A l’annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris
d’adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR
assimilable a la prevista”.
És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar
solucions assimilables a la del Projecte d’obra per a la construcció: solucions amb
altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del
Projecte d’obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun
paràmetre, s’ha de justificar la modificació.
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Pregunta 5
La declaració de l’annex 7 “Declaració d’adscripció de mitjans personals a
l’execució del contracte”, posa literalment: S’haurà d’acreditar mitjançant el
currículum amb tot l’historial professional d’aquesta persona i còpia de la seva
titulació acadèmica, referint-se al personal que demana per aquesta obra.
Aquesta documentació s’ha d’adjuntar a la declaració, o és l’adjudicatari que
haurà de presentar-ho?
A la “Clàusula dotzena. Classificació de les ofertes i requeriment de
documentació previ a l’adjudicació”, es comenta que:
“…Així mateix, el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent:
…Acreditació documental dels mitjans personals a què s’ha compromès
l’empresari a adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’annex 7 d’aquest
plec.”
Per tant, l’acreditació mitjançant el currículum amb tot l’historial professional
d’aquesta persona i còpia de la seva titulació acadèmica l’ha de presentar
l’adjudicatari, arribat el moment.
Ara bé, als diferents documents demanats al PCAP per presentar l’oferta (com per
exemple l’organigrama) sí s’ha de donar resposta a tot el que es demana
explícitament respecte de l’equip proposat.

Pregunta 6
DUBTES SOBRE DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DEL SOBRE C (ECONÒMIC) I
CRITERIS:
6.a) A banda de les xifres d’ofertes econòmiques per projecte, obra, i
explotació d’acord amb lo explicat al punt 1 de la pàgina 25 del plec. El plec diu
que s’ha d’entregar en full independent el pressupost de l’obra en els” capítols
següents”, i es presenta un quadre amb alguns capítols. Com surt una línia on
posa “ALTRES (ESPECIFICAR)” vol dir que podem incloure altres capítols que
considerem rellevants, estiguin o no en el resum facilitat en la documentació
del concurs; o només altres que no estaven?
En “ALTRES” es poden posar capítols diferents als del llistat proporcionat; sempre
que siguin capítols que no es puguin encabir en algun capítol del llistat proporcionat.
6.b) Per altra banda, en quan al criteri de temeritat per la xifra donada pel
projecte i la construcció de l’obra de baixa mitja mes 5%, aplicat a les ofertes
econòmiques, volem estar segurs que s’aplicarà estrictament així, doncs ens
fa dubtar que si empreses oferten capítols diferents, i inclús, pot ser elements
de la EDAR amb amidaments diferents, podria considerar-se temerari una xifra

Foli 7 de 14

Ajuntament de Mo ià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

que comporta un volum d’obra amb menys amidaments que una xifra més
alta.
El criteri de presumpta temeritat s’aplicarà a les ofertes econòmiques.
Malgrat que es poden ofertar solucions no idèntiques a les del Projecte d’obra per
a la construcció, sí que hauran de ser assimilables; és a dir, equivalents tècnicament.
DUBTES TÈCNICS EN QUANT A EXPLOTACIÓ:

6.c) Dades tècniques d’operació de l’EDAR. (són les dades de control del
procés que mensualment es reporten a l’ACA i on s’indica el cabal i resum
d’analítiques d’entrada i sortida de l’EDAR.).
Cabal d’entrada a l’EDAR real.
Inventari d’equips actual i potència d’aquests. Si també hi ha disponible els
consums reals tal i com es va indicar durant la visita molt millor.
A les “Addendes al Projecte d’obra per a la construcció” i al “PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. SERVEI D'EXPLOTACIÓ,
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MOIÀ “ es
proporciona força informació respecte a dades actuals de la planta (cabals, consums
elèctrics, etc.)

Pregunta 7
7.a) Una vegada baixada la documentació per el concurs de la construcció
de la nova EDAR, veiem que falta el PPTP de les obres, el que n’hi ha és el
d’explotació.
EL PPTP de l’execució de l’obra és el Projecte d’obra per a la construcció i les
seves addendes.
A banda, respecte de l’explotació de l’obra, hi ha les prescripcions del PPTP del
servei d'explotació, conservació, manteniment del sistema de sanejament de Moià.
7.b) L’arxiu descarregat del PDF del Projecte, no hi ha pressupost només hi
ha el resum de pressupost. Seria possible tenir-ho, i si pogués ser en
executable (TCQ)?
No es disposa del pressupost detallat del Projecte d’obra per a la construcció.
El motiu del Projecte d’obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és
que, arribat el moment de la licitació, cada ofertant pugui fer la seva proposta tècnica
i a partir d’aquí calculi el seu pressupost.
A l’annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris
d’adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR
assimilable a la prevista”.
És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar
solucions assimilables (equivalents) a la del Projecte d’obra per a la construcció:
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solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la
solució del Projecte d’obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun
paràmetre, s’ha de justificar la modificació.

Pregunta 8
8.a) Necesitamos saber para presentarnos a la licitación de "execució,
construcció i explotació de la nova estació depuradora d'aigües residuals del
municipi de Moià" si en lugar de presentar RELI (no tenemos), si podemos
presentar el ROLECE. Además si presentamos el ROLECE saber si hay que
enviar igualmente la escritura de constitución, CIF, escritura de poder, DNI y
clasificación y si la respuesta es sí, saber si podemos presentar éstos
documentos en el formato ARCE, tal y cómo dice la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
Artículo 30. La página a la que hay que acceder es: www.minetad.gob.es/arce,
se accede directamente pinchando en el lateral del documento.
Sí, poden presentar el ROLECE. L’escriptura de constitució, el CIF, l’escriptura de
poder i DNI seria necessari si s’escau en el cas de ser adjudicatari.
8.b) También queríamos saber si en el compromiso de adscripción de
medios (Cláusula 8.2), tenemos que presentar los títulos académicos y los
currículos con copia de notario o valdría con una fotocopia.
Sí.

Pregunta 9
Formulades pels oferent que varen visitar l’EDAR el dia 14/11/2017
Qüestions sorgides i prèvia de consultes tècniques:
9.1-Plecs de documentació tècnica (fitxes i referències) on són?
El plec tècnic de l’execució de l’obra és el Projecte d’obra per a la construcció i les
seves addendes.
A banda, respecte de l’explotació del sistema, hi ha les prescripcions del PPTP
del servei d'explotació, conservació, manteniment del sistema de sanejament de
Moià.
9.2-Escandall de pressupost (amidament, quadre de preus, justificació i
pressupost, pressupost per capítols i resum pressupost).
No es disposa del pressupost detallat del Projecte d’obra per a la construcció.
El motiu del Projecte d’obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és
que, arribat el moment de la licitació, cada ofertant pugui fer la seva proposta tècnica
i a partir d’aquí calculi el seu pressupost.
A l’annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris
d’adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR
assimilable a la prevista”.
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És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar
solucions assimilables (equivalents) a la del Projecte d’obra per a la construcció:
solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la
solució del Projecte d’obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun
paràmetre, s’ha de justificar la modificació.
9.3-Què inclou el projecte?
El plec tècnic de l’execució de l’obra és el Projecte d’obra per a la construcció i les
seves addendes.
9.4-Arxius editables projecte publicat tcq, bc3 etç.
(Mateixa resposta que a la pregunta 2)
9.5-41era licitació 2ona licitació, centrifugadora, s’han de contemplar totes
les addendes? Noves actuacions s’han de tenir en compte?
A la licitació en curs s’ha d’ofertar allò que es descriu al Projecte d’obra per a la
construcció i a les seves addendes (amb excepció de les obres descrites a l’Annex
número 27 de les addendes, que queden per a una futura licitació).
9.6-Dades del procés
Les dades del procés estan reflectides al projecte d’obra per a la construcció.
9.7-Afectacions de serveis en parcel·la existent, àrea de treball (torre
elèctrica, gas, carretera...)
Els serveis afectats es descriuen al punt 9 de les Addendes a la Memòria del
Projecte d’obra per a la construcció.
9.8-Sobre econòmic, capítols únics? Altres conceptes, valor estimat
contracte? +-168.000,00? Projecte + obra + explotació
L’oferta econòmica es presentarà tal i com prescriu el PCAP de la licitació.
A l’hora de desglossar l’oferta econòmica en capítols, a l’apartat “ALTRES” es
poden posar capítols diferents als del llistat proporcionat; sempre que no es puguin
encabir en algun capítol del llistat proporcionat.
9.9-En el cas de l’entrega els plànols sol·licitats s’ha de ser estricte amb el
seu número? I en els edificis també?
Sí.
9.10-Buidar digestiu?
Sí, caldrà buidar el digestor per reconvertir-ho a la seva nova funció.
9.11-Característiques tècniques del bufant (foto de placa de motors,
funcionament, consum elèctric?
Les característiques dels bufadors futurs de l’EDAR les haurà de proporcionar
l’ofertant a la seva proposta.
Els consums elèctrics de la planta actual se subministren al Plec tècnic per a
l’explotació del sistema.
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9.12-Qüestio econòmica com es valorar si només hi ha capítols?
La valoració econòmica de l’oferta serà tal com es descriu al PCAP.
9.13-Tractament de sala de control i quadres elèctrics addendes, on són?
Els quadres actuals se substituiran per quadres nous.
A la sala de control s’hauran de disposar els futurs quadres elèctrics per a tota la
planta, amb les reformes d’obra civil que proposarà l’ofertant.
9.14-tractament una sola línia, es pot fer? Com es valora respecte un que en
les dues previstes?
A l’annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris
d’adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR
assimilable a la prevista”.
És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar
solucions assimilables (equivalents) a la del Projecte d’obra per a la construcció:
solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la
solució del Projecte d’obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun
paràmetre, s’ha de justificar la modificació.
Una EDAR amb una sola línia no es pot considerar una solució assimilable
(equivalent) sinó una solució conceptualment diferent (variant), que no seria admesa.
9.15-Carrusell recinte quadrat?
Caldrà justificar tècnicament que és una solució assimilable (equivalent) a la del
Projecte d’obra per a la construcció.
9.16-Inventari d’equips de laboratori?
(Un inventari d’equips actuals de laboratori l’hauria de proporcionar l’explotador de
l’EDAR)

Pregunta 10
En la valoració del període d’explotació s’ha de fer servir la fitxa A5.2 de
l’annex 5 del PPTP de explotació. En aquesta fitxa A5.2 s’ha de indicar el
termini del contracte en anys. Donat que aquest termini es de 28 mesos, que
son 2,33.... anys, entenem que seria correcte expressar aquest termini
arrodonit a dos decimals com 2,33 anys; és això correcte?
28/12 = 2,3 periòdic pur.
Per a que la xifra final
decimals: 2,3333333333 anys.

sigui

el
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Pregunta 11
Teníem una consulta referent a la licitació amb expedient 225/2017
"Redacció del projecte executiu, construcció i explotació de la nova EDAR del
municipi de Moià"
i era referent a la còpia de les titulacions acadèmiques que s'han de
presentar junt amb l'Annex 7 (mitjans personals) ,
-Podem presentar una fotocòpia normal o ha de ser una còpia compulsada
de les titulacions acadèmiques???
Al Plec de clàusules administratives particulars de la licitació (PCAP), a la
“Clàusula dotzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació”, es comenta que:
“…Així mateix, el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent:
…Acreditació documental dels mitjans personals a què s’ha compromès
l’empresari a adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’annex 7 d’aquest
plec.”
Per tant, l’“acreditació mitjançant el currículum amb tot l’historial professional
d’aquesta persona i còpia de la seva titulació acadèmica” l’ha de presentar
l’adjudicatari, arribat el moment.
Ara bé, als diferents documents demanats al PCAP per presentar l’oferta (com per
exemple l’organigrama) sí s’ha de donar resposta a tot el que es demana
explícitament respecte de l’equip proposat.

Pregunta 12
12.a) En l’apartat del sobre 2 on es delimita el nombre de pàgines, es
possible aprofitar o redistribuir dins d’un mateix apartat el nombre de fulles?
Per exemple, dins l’Estructura Organitzativa es divideix en 2 apartats on es
limita a 3 i 2 pàgines; en cas de sols requerir 1 pàgina pel segon apartat,
podem emprar-la en el primer, passant de 3 a 4?
No, a cada apartat s’haurà de respectar el màxim de pàgines que es demanen.
12.b) Dins el Programa de Treballs, dins la descripció de les propostes per
garantir el compliment de la programació temporal presentada s’ha d’incloure
2 histogrames, i tot en 2 pagines, però indicant que es un full per les dues
cares; com que es en l`únic apartat on es fa referencia a les dues cares, podem
fer-ho com en la resta (seria 2 fulls per una cara). Tanmateix, s’entén que
demanen que tant la descripció com els dos histogrames ocupin sols 2 fulls.
Es correcte?
Sí, es pot fer en dos fulls per una cara.
I sí, que la descripció i 2 histogrames ocupin 2 fulls.
És important recordar que als histogrames no poden aparèixer imports
econòmics, aquets s’hauran de fer constar en termes relatius (%).
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3. Sorteig per a la Designació dels Membres Titulars i Suplents que han
de Formar Part de les Meses Electorals de la Convocatòria
d’Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de Desembre de 2017

Fets i Fonaments de Dret
Resultant que per Reial Decret 946/2017 de 27 d’octubre, es va efectuar la
convocatòria d'Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dia 21 de
desembre de 2017, i de conformitat amb l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, que regula la designació per sorteig dels Presidents
Vocals i Suplents de les Meses electorals, s’ha de procedir a la designació per
sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors del cens
electoral.
Atès que segons l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de
Zona, la celebració del sorteig públic per a la designació dels membres que formaran
les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els dies 25è i 29è posteriors a
la convocatòria.
Vist l’acord de la Junta Electoral de Zona de Manresa de 6 d’Agost de 2015, pel
qual s’acorda la delegació en els secretaris dels ajuntaments de la supervisió del
sorteig i posterior signatura de les notificacions dels nomenaments.
Vist que per a la celebració del sorteig s’utilitzarà un programa informàtic
d’extracció de components de les meses electorals, proporcionat per l’Oficina del
Cens Electoral i elaborat per l’INE, el qual compleix els requisits exigits en la
normativa per a la designació dels components de les meses electorals.
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació
incorporada per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de
Mesa les persones que siguin majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens
electoral de cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser
President disposar del títol de Batxiller o FP-II i, subsidiàriament, Graduat Escolar o
equivalent.
Resultant en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central (Acord de 9 de
febrer de 2.000), que la designació dels membres que han de formar part de les
meses electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig públic.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor dels
senyors/es Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés, Joan Capdevila, Martí
Padrisa, Mercè Bigorra i Marc Pardo, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i de les
senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del grup
municipal PDeCAT,
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Acorda:
PRELIMINARMENT:
proposta.

DECLARAR la urgència del debat i votació d’aquesta

PRIMER: PROCEDIR en presència dels assistents, a realitzar el sorteig públic
amb l’objecte de designar els Presidents i Vocals de cada Mesa Electoral, així com a
dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa, per a les Eleccions al
Parlament de Catalunya que tindran lloc el dia 21 de desembre de 2017, prèvia
determinació de les persones que poden concórrer al sorteig públic, de conformitat
amb l’article 26 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
SEGON: COMISSIONAR el funcionari de la Corporació Lluís Clopés Solà present
a la sessió, per a iniciar el procés informàtic per a la designació dels components de
les meses electorals que s’han de formar per a la celebració de les Eleccions al
Parlament de Catalunya a celebrar el dia 21 de desembre de 2017.
TERCER: INCORPORAR el resultat del sorteig a l’expedient, mitjançant les llistes
impreses degudament diligenciades pel Secretari de la Corporació.
QUART: NOTIFICAR la designació com a presidents, vocals i suplents de les
meses electorals, als interessats, en el termini de tres dies.
CINQUÈ: COMUNICAR els presents acords i el resultat del sorteig a la Junta
Electoral de Zona.
El President aixeca la sessió en el lloc i data senyalats “ut supra” de la qual com a
Secretari estenc aquesta Acta. En dono fe.
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