MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció
L’Ajuntament de Puigpelat, amb la intenció d’anar millorant les diferents
infraestructures i serveis de les que disposa el municipi, té interès en actuar en
el recinte de la piscina municipal. Aquesta actuació passarà per remodelar
completament la piscina gran, en la construcció d’una nova piscina infantil i en
la reforma dels vestidors. En una primera fase, s’actuarà en la zona de
piscines.
Per aquesta raó, l’Ajuntament de Puigpelat ha encarregat la redacció del
present “Projecte reforma de piscina municipal i nova piscina infantil” per a
l’execució en el seu dia de les obres corresponents.
En ell es defineixen els criteris que hauran de seguir-se en la realització de les
esmentades obres de reforma la present memòria, els plànols i el pressupost.
Del projecte aprovat per a la reforma de piscina municipal i nova piscina infantil
s’exclou en aquesta licitació la part corresponent a la piscina infantil.
2. Descripció de la situació actual

La piscina gran de la instal·lació té unes dimensions de de 25x12,35 m. Té una
antiguitat de quasi trenta anys i que presenta pèrdues continues durant els
períodes de funcionament.
Aquesta piscina està dotada d’un sistema de tractament d’aigua mitjançant
sistema salí que presenta continus problemes.
b. Marc normatiu
L’article 66 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueix als municipis com
competències pròpies les relacionades amb les activitats i les instal·lacions
culturals i esportives, l’ocupació del lleure i el turisme i a aquest efecte pot
executar les obres per prestar els serveis de la seva competència.
El règim contractual es regula per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
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a. Situació en la Institució

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
3. Objecte del contracte
La licitació preveu l’execució de les següents prestacions:
- Rehabilitació piscina gran: nova coronació de piscina amb canal
desbordant i rehabilitació total del vas sense treure el revestiment
existent.
- Nou paviment de platja.
- Nou tractament salí d’aigua de la piscina gran.
No és objecte del present projecte actuar sobre el sistema de tractament i
recirculació d’aigua de la piscina gran donat que no presenta problemes tret
d’allò que s’especifica de manera concreta en el present projecte i que
consisteix en un nou tractament salí.
4. Anàlisi Tècnica
4.1.- REHABILITACIÓ PISCINA GRAN.
Es realitzarà la rehabilitació total de la piscina. Aquesta consistirà en:

Un cop retirats aquests elements es demolirà el formigó de coronació de la
piscina per tal d’encabir la peça prefabricada de formigó de coronació de
piscina i canal desbordant tipus S9 de Rosa Gres o equivalent de dimensions
55,9x19,5x15,6 cm. Aquesta peça quedarà col·locada i envoltada de dues
mans d’impermeabilització elàstica tipus hidroelàstic i col·locada amb morter
cola i es revestirà amb peça de remat de gres anti slip de dimensions
62,6x31,x2,6 cm i reixa de gres de 24,5x49,5x2,2 cm, aquest gres porcellànic
serà classe 3, RD>45 segons DB DUA 1 del CTE.
El vas de la piscina es rehabilitarà sense treure el gresite existent i el
tractament consistirà en realitzar un revestiment sobre gresite consistent en:
neteja de gresite existent amb àcid concentrat Gresnet diluït amb aigua,
esbandit de la superfície amb aigua, neteja amb detergent desengreixant Fixsabó diluït amb aigua, esbandit i assecat, extensió de capa de ciment cola
Fixmax S2 (C2 TE S2) amb llana, malla de fibra de vidre Net-morter-110,
extensió de capa de ciment cola Fixmax S2, passades 24 h impermeabilització
amb dues mans (4 h entre mans) de morter super-elàstic i 100% estanc
Hidroelastic amb ajudes per ajustos i entrega a desguassos i broquets existent.
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La demolició i retirada de la coronació actual i l’aixecament de la canaleta
desbordant existent.

Un cop realitzat aquest tractament sobre el gresite es col·locarà el revestiment
del vas amb paviment de rajola de gres porcellànic antilliscant, classe 3, RD>45
segons DB DUA 1 del CTE, de dimensions 31x62,6x0,9 cm model Mistery,
Pietro o Serena de Rosa Gres o equivalent, de color a escollir per la DF,
colꞏlocades amb ultra adhesiu per a rajola ceràmica Tecnocolflex C3-TE (UNEEN 12004) i rejuntat amb Fixcer Eurocolor de color a escollir, inclòs p.p de
peces especials, talls, ajustos i mermes.
S’aprofitarà que es rehabilita el vas per equipar-lo amb il·luminació
subaquàtica. Aquesta consistirà en projectors subaquàtics de 32 W LumiPlus
Flexi V2 amb làmpada LED d'Astralpool o equivalent prèvia realització de
passamurs en el mur existent els qual s’alimentaran amb tres circuits des del
quadre de protecció i maniobra el qual disposarà de les corresponents
proteccions amb transformadors separadors de 230/12 V.
4.2.- NOU PAVIMENT DE PLATJA DE LA PISCINA GRAN.
Donat que es col·locarà una nova coronació de la piscina, es procedirà a la
substitució de tota la platja existent.

Aquest paviment disposarà d’una pendent del 2% en sentit contrari al vas de la
piscina.
Es substituirà la dutxa existent per una nova dutxa, model 59776 d'Astralpool o
equivalent, inclòs connexió a canonada d'aigua i ancoratge a solera de formigó
i reixeta d'acer inoxidable AISI 316 per cobriment del desguàs.
4.3.- NOU TRACTAMENT SALÍ D’AIGUA DE LA PISCINA GRAN.
El tractament salí actual es troba infradimensionat i queda ubicat a l’interior del
local de bombes i filtres de la piscina fet genera que la humitat existent afecti
els equips i que aquest s’espatllin sovint.
Aquesta actuació consistirà en:
- Desmuntatge d'equips de tractament salí actuals amb p.p d'instal·lació
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Per això es demolirà el paviment existent, es reperfilarà la caixa del paviment i
s’estendrà una base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix la qual serà
regularitzada amb una capa de morter de ciment de 3 cm de gruix i quedarà
pavimentada amb rajola de gres porcellànic antilliscant, classe 3, RD>45
segons DB DUA 1 del CTE, de dimensions 31x62,6x0,9 cm model Mistery,
Pietro o Serena de Rosa Gres o equivalent, de color a escollir per la DF,
colꞏlocades amb ultra adhesiu per a rajola ceràmica Tecnocolflex C3-TE (UNEEN 12004) i rejuntat amb Fixcer Eurocolor de color a escollir.

elèctrica i anul·lació d'instal·lacions hidràuliques.
- Muntatge en la caseta de superfície del següent equip de tractament:
 Equip tractament salí mitjançant electròlisi, sèrie Idegis D-120 EX
amb controlador EXT 1-E amb KIT PBA IDTRI-triplicador LP 2
senyals amb panell de control.
 Equip pel control de PH i clor IDEGIS PR 207 amb sensors i Kit PR200.
 Bomba dosificadora peristáltica model BR-0640 d'IDEGIS o
equivalent
Aquests equips quedaran interconnectats amb les canonades grafiades a
plànols del projecte amb les sortides dels filtres de tractament d’aigua segons
queda grafiat a plànols.
Aquests equips quedaran ubicats sobre una estructura de suport a l’interior de
la caseta de superfície i els quadres de control i elèctrics ancorats a paret.
5. Anàlisi Econòmica
a. Dades econòmiques del contracte:
141.443,89 €
18.387,71 €
8.486,63 €
168.318,23 €
35.346,83 €
203.665,06 €

L’import de la licitació per a l’execució del contracte ascendeix a dos-cents tres
mil sis-cents seixanta-cinc euros i sis cèntims amb l’IVA inclòs.
b. Valor Estimat
El valor estimat del contracte és de 168.318,23 € més 35.346,83 € en concepte
d’IVA.
c. Viabilitat
Les obres s’executen a les instal·lacions esportives municipals i per tant els
terrenys són municipals i no estan sotmesos a cap tipus de limitació pel que fa
a l’ús i gaudi d’aquestes instal·lacions per part de l’Ajuntament.
d. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
L’execució del projecte està prevista al pressupost de l’exercici 2020.
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Pressupost d’execució material:
13% de despeses generals:
6% de benefici industrial:
Total
21% IVA
Pressupost d’execució per contracta

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
El procediment contractual de tramitació de les obres previstes és el
procediment obert en la seva modalitat de simplificat atesa la quantia
econòmica i els criteris de valoració.
D’acord amb l’article 63.3.a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que se transposen a l’ordenament jurídic espanyol las
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, no és necessari justificar el procediment.
b. Qualificació del contracte
El contracte és qualifica de contracte d’obres.
c. Anàlisi d'execució per lots
Atesa al difícil coordinació de diversos contractistes en un mateix espai i un
mateix moment per realitzar tasques consecutives, el projecte no es divideix en
lots.
d. Durada
D’acord amb el projecte, el termini d’execució és de 4 mesos.

Projecte de reforma de la piscina municipal
Procediment:
Obert simplificat

Tramitació:
Ordinària

Tipus de contracte:
Obres

Classificació CPV: Revisió de preus:
45212212-5
No

Accepta variants:
No

Pressuposto base Impostos:
de licitació:
35.346,83 €
168.318,23 €

Total:
203.665,06 €
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7. Conclusions

Valor estimat del
contracte:
168.318,23 €

Impostos:
35.346,83 €

Data d'inici
execució:
10/11/2020

Durada execució:
4 mesos

Garantia
provisional:
No

Garantia definitiva:
Sí

Total:
203.665,06 €

Garantia complementària:
No

Marta Blanch i Figueras
Alcaldessa
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