
 

RESPOSTA A LES CONSULTA REALITZADA DURANT EL PERÍODE DE 
LICITACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 97/19 

ACTUALIZACIÓ 25 de juliol de 2019 

 

 
CONSULTA NÚM. 4 

Empresa que realitza la consulta:  FCC Servicios Ciudadanos 

18 de juliol de 2019, 16:45 h – j.calafi@consorcibesos.cat. 
 

C4.-  

“Bona tarda,  

En referencia a la documentació adjunta la web del Consorci o  la plataforma de Contractació 
pública, trobem a faltar algun document o informació que ens pot ajudar a elaborar la proposta. 
Aquests son els següents:   

Respecte al LOT 1:  

Informe preliminar de la calidad ambiental del suelo del frente litoral entre Sant Adrià del Besòs 
i el Port de Badalona, de novembre de 2017. 

Tipus d’arqueta a construir pels piezòmetres. 

D’acord al plec tècnic, el nombre de punts de mostreig d’aigües és de 3 per àrea per la qual 
cosa si el front litoral està dividit en 5 àrees vol dir que s’han d’instal·lar  15 piezòmetres, però 
el pressupost de licitació només indica 11 anàlisi de mostres d’aigua, quan d’acord al plec s’ha 
de fer com a mínim una analítica d’aigua per piezòmetre. Sorgeix per tant el dubte respecte el 
número de piezòmetres a instal·lar, que agrairem, si es possible,  ens aclareixin.     

Respecte al LOT 2:  

Mapa de localització del Districte de Sant Martí, 11 Horts urbans i 11 Parcs públics  

Mentre esperem la vostra resposta, us donem les gràcies per endavant i us saludem 
atentament.” 

 

R4.-  

Procedim a donar resposta a la seva consulta: 

Respecte al LOT 1: 



 

Respecte el tipus d'arqueta ha de ser una arqueta de 40x40 o 50x50, no és necessària més 
gran, des d'on poder prendre les mesures.  

Respecte al nombre de piezòmetres: 11 piezòmetres.  

Respecte al LOT 2: 

Respecte a la petició del plànol  de l'àmbit del lot 2, indicar-los que aquest es facilitarà i 
en podrà disposar l'adjudicatari en el moment de  formalització del contracte. 
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