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1.- INTRODUCCIÓ
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA com a concessionària del servei d’aigua
potable de les poblacions de Girona, Salt i Sarrià de Ter, gestiona la xarxa de
transport i distribució d’aquests municipis.
Actualment i degut a desperfectes patits durant el temporal Glòria del 2020, la
canonada de transport de 800 mm de diàmetre de Formigó Armat està fora de
servei. L’obra objecte d’aquesta licitació pretén soterrar el tram de canonada que
travessa la llera de la Riera d’Osor.
En el projecte que s’adjunta es pot veure quins seran els treballs, el seu calendari
i els aspectes tècnics a tenir en compte.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és LA REALITZACIÓ DE L’OBRA CIVIL DEL PROJECTE DE
SOTERRAMENT DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA PASTERAL A
MONTFULLÀ AL PONT DE LA RIERA D’OSOR, segons les següents prescripcions
tècniques.
Dins el contracte resten inclosos els següents aspectes:
•
•
•
•
•
•

•
•

Tot els treballs d’obra civil necessaris per a l’execució de l’obra objecte
d’aquest contracte.
Materials de construcció necessaris (panots, formigó, asfalt, sorres, etc.) i
el seu transport fins a l’obra.
Recollida i transport a l’abocador amb el corresponent DOCUMENT DE
SEGUIMENT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (DSRC), de totes les runes
produïdes durant els treballs d’obra civil.
Documentació de seguretat i salut, coordinació de treballs entre empreses
i solvència econòmica i tècnica que es pugui demanar mitjançant la
plataforma e-coordina.
Els treballadors necessaris per la correcta execució de l’obra civil.
Les mesures de protecció de rases, cales, acopis de material, etc. que es
puguin produir durant la durada de l’obra. Inclou tanques, planxes per a
protecció de forats, New-Jerseys, senyalització vertical i horitzontal i tots
aquells elements que es puguin necessitar segons la Direcció de l’obra.
Designació d’un encarregat de l’obra civil que pugui actuar segons les
instruccions de la Direcció d’Obra i dels encarregats d’Aigües de Girona,
Salt i Sarrià de Ter, SA.
En cas de treballs no inclosos en el projecte inicial, s’acordarà amb la
Direcció Facultativa la seva execució prèvia valoració dels mateixos.

2

•
•
•

Tota la infraestructura organitzativa i administrativa del contractista per
poder realitzar les tasques d’obra civil encomanades.
Material d’oficina com ara paper, cd’s, dvd’s, memòries, tinta, etc. que
sigui necessari per a la presentació de factures o informes.
Disposició d’un correu electrònic de contacte i d’un telèfon mòbil.

3.- TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El termini estimat d’execució és de 12 setmanes, sense prejudici que per
circumstàncies climatològiques o d’execució d’obra, aquests terminis es puguin
ampliar.
En projecte es pot veure el corresponent diagrama de planificació d’obra a
l’apartat Annex 9 de dit projecte.

4.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Per a presentar-se en la següent licitació cal valorar els següents amidaments
amb els preus que s’estimin oportuns i que millorin el present pressupost.
Resultarà adjudicatària del concurs l’empresa que presenti un preu total abans
d’IVA més baix.
S’adjunta projecte de l’obra a realitzar en l’annex 1.
El preu màxim abans d’IVA serà de 112.268,03 €.
Es pot descarregar el projecte sencer a l’enllaç habilitat a la nostra plana web:
www.aiguesdegirona.cat en l’apartat Perfil del Contractant.
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5.- ACORDS DE CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari restarà obligat a guardar la deguda confidencialitat d’acord amb la
clàusula 12.1.n del plec de clàusules administratives particulars del present
contracte.

6.- MILLORES PUNTUABLES SOBRE EL PROJECTE:
No es contemplen en aquest contracte.

9

