Anunci del Consorci de la Costa Brava sobre adjudicació provisional d’un concurs de
iniciatives per a la selecció del soci privat amb el qual s’ha de constituir una societat
d’economia mixta
Mitjançant acord de la Comissió de Govern reunida en sessió ordinària de data 22 de
setembre de 2009 ha estat aprovada l’adjudicació provisional del concurs d’iniciatives per a la
selecció d’un soci privat en la societat anònima de capital mixt que gestionarà el servei
d’abastament d’aigua potable en alta de la Costa Brava, cosa que es publica als efectes de
l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
1. Entitat Adjudicatària: Consorci de la Costa Brava (Girona)
2. Objecte:
2.1 Descripció de l’objecte: Selecció del soci privat amb el qual s’ha de constituir la societat
d’economia mixta que tindrà per objecte social la prestació del servei públic d’abastament
d’aigua en alta, la conservació, explotació i manteniment de les instal·lacions i serveis del
Consorci de la Costa Brava.
El contingut d’aquest servei inclou la gestió, l’administració, la conservació i el manteniment de
les instal·lacions que formen part dels actius del Consorci de la Costa Brava i que comporta la
realització dels esmentats treballs en les xarxes d’aigua en alta i altres serveis i obres de
competència municipal relacionats amb aquest àmbit d’actuació, així com la prestació del
corresponent servei. Tot això ha de permetre, si és necessari, efectuar les obres de
manteniment i ampliació de qualsevol naturalesa, tant si és a compte del CCB com d’un altre.
2.2 Import nominal de les participacions del soci privat en la societat: 52% del capital social,
és a dir, 156 accions per valor de 156.000 euros
2.3 Durada del contracte: La societat tindrà una durada de 10 anys prorrogables per
períodes de 5 anys.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert, atenent a una pluralitat de criteris.
4. Adjudicació.
Data: Acord de Comissió de Govern de 22 de setembre de 2009.
Adjudicatari: Agrupació d’Interès Econòmic formada per SOREA i AQUALIA
Nacionalitat: Espanyola.
Girona, 29 de setembre de 2009
Magda Casamitjana i Aguilà
Presidenta del Consorci de la Costa Brava
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