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RESOLUCIÓ DE LA GERENT RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SUBMINISTRAMENT D’UNA PLANTA PILOT DE TRACTAMENT D’AIGÜES 

FREÀTIQUES DE L’AQÜÍFER DEL BESÒS PER A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA PER A 

USOS INDUSTRIALS I POTABLES 

 

Atès que la Mesa de contractació per a la licitació del contracte de subministrament d’una 

planta pilot de tractament d’aigües freàtiques de l’aqüífer del Besòs per a la producció 

d’aigua per a usos industrials i potables, en sessió celebrada el dia 7 de juny de 2019, va 

acordar proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa 

Hidroglobal Water Solutions, S.A. per resultar la seva oferta la millor relació qualitat-preu, tal 

com es justifica en l’acta de la referida sessió. 

 

Atès que el President de la Mesa de contractació va requerir, mitjançant escrit de data 19 de 

juny de 2019, a l’empresa Hidroglobal Water Solutions, S.A., per tal que aportessin la 

documentació de conformitat amb allò previst a l’article 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic i a la clàusula 12 del Plec de Clàusules 

Administratives. 

  

Vist que l’empresa Hidroglobal Water Solutions, S.A., ha presentat la documentació 

requerida en el termini atorgat procedeix, d’acord amb el que disposa la clàusula 12 del Plec 

de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la contractació, que l’òrgan de 

contractació acordi sobre l’adjudicació del mateix. 

 

Atès les competències establertes en l’article 15.h) dels Estatuts del Consorci del Besòs,  

 

RESOLC 

 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de subministrament d’una planta pilot de tractament 

d’aigües freàtiques de l’aqüífer del Besòs per a la producció d’aigua per a usos industrials i 

potables, a l’empresa Hidroglobal Water Solutions, S.A., per un import total de 74.100,00 

euros IVA exclòs (89.661,00 euros amb IVA inclòs) amb un termini màxim d’execució 4 

mesos i 5 dies, per resultar la millor oferta relació qualitat preu del procediment de licitació. 

 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als licitadors, PUBLICAR-LA en el perfil del 

contractant del Consorci i requerir a l’adjudicatari per tal que en el termini màxim de 5 dies 

següents a la notificació de l’adjudicació comparegui per tal de FORMALITZAR el contracte. 

 

A Sant Adrià de Besòs, 

 

 

 

 

Carme Ribas Seix 
Gerent  
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