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Abrera, a 3 de març de 2020. 

 
Benvolguts, 
 
Ens plau informar-los  que la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera ha signat en 
data 17 de febrer de 2020  un Conveni de Col·laboració amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua, per procedir a l’Estudi de la presència i origen d’arsènic a la massa de la 
Cubeta d’Abrera.  
 
D’acord amb el previst en les nostres Instruccions de Contractació, en concret el seu 
Punt V.6.2), aprovades en l’Assemblea General del proppassat 13 de desembre de 
2019, els convidem per tal que realitzi una proposta tècnica i econòmica sobre 
l’objecte del Conveni signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb el model 
que s’adjunta. 
 
L’import de la oferta econòmica serà de com a màxim de  29.950,16 €, que resulta de 
les següents partides: 
 

Conceptes Unitats/dia Preu/dia Subtotal 

Mostreig 10 966€ 9.660€ 
Anàlisi laboratori 140 41,14 5.759,60 € 

Interpretació resultats 6 337,92€ 2.027,52€ 
Modelització 30 337,92€  10.137,60€ 

Informe resultats 7 337,92€ 2.365,44€ 

Total   29.950,16 € 

 
 
La seva oferta serà avaluada  per l’òrgan de contractació d’acord amb el següents 
criteris: 

- 50%, en atenció a l’oferta econòmica realitzada (50 punts). 
- 50%, en atenció al coneixement i experiència acreditats de l’ofertant en 

l’estudi de temes d’índole similar al proposat (50 punts). 
  

La data màxima de presentació d’oferta  serà el divendres 6 de març i s’haurà de fer 
arribar a través dels següents mitjans: 
 

- Per correu electrònic al correu de Secretaria de la Comunitat d’Usuaris de la 
Cubeta d’Abrera, a la direcció: mcorredor@icab.cat 

- Per registre d’entrada a la seu de la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta 
d’Abrera, a la seu de citat Ajuntament a la Avda. Constitució nº1 d’Abrera (CP. 
08630). 
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La contractació d’aquest estudi s’acordarà en la Junta de Govern de la Comunitat 
d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera del proper dijous dia 12 de març de 2020, que es 
celebrarà a partir de les 11h.   
 
 
Tot esperant rebre la seva oferta i que aquesta sigui del seu interès, aprofitem 
l’avinentesa per saludar-los.  

 
 

Cordialment  
 
 

     

 

Miquel Corredor Pérez       
Secretari Junta de Govern      

 
  


