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coberta de Tàrrega.

DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient número 001/2019/4968/I263 en relació al Contracte de serveis
d’instal·lació d'un nou sistema de depuració a la piscina coberta de Tàrrega..
Fets
1.- Mitjançant decret d’alcaldia es va iniciar l’expedient administratiu
corresponent a la licitació del contracte de subministrament i instal·lació de
mobiliari urbà a la Plaça Major de Tàrrega, en el qual a més a més, es va
justificar la necessitat i idoneïtat del present contracte de conformitat amb
l’article 28 LCSP.
2.- La Unitat de Contractació va emetre el plec de clàusules administratives
particulars i els serveis tècnics el plec de prescripcions tècniques reguladores
de la present licitació, essent els següents els principals paràmetres:

3.- La tècnica d’administració general de la Unitat de Contractació va emetre
un informe jurídic justificant adequadament els extrems establerts a l’article
116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), el qual ha estat conformat pel Secretari General de conformitat
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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és el subministrament i
instal·lació d’un nou sistema de depuració a les piscines
cobertes de Tàrrega, partint de la instal·lació existent a fi
de millorar la seguretat i rendiment.
Les actuacions que es duran a terme seran les següents,
les quals queden definides al plec de prescripcions
tècniques:
- Subministrament i col·locació del sistema
d’emmagatzematge de producte químic.
- Sistema de depuració de la piscina gran.
- Sistema de depuració de la piscina petita.
- Adequació de la sala de depuració.
Núm. d’expedient
001/2019/4968/I263
Pressupost base de licitació 27.715,45 euros (22.905,33 euros més 4.810,12 euros
corresponents al 21 % d’IVA)
Valor estimat del contracte 22.905,33 euros
Tipus de contracte
Contracte administratiu de subministrament.
Procediment
de Obert
simplificat
abreujat
amb
varis
criteris
contractació
d’adjudicació.
Durada del contracte
2 mesos
Codi CPV
39370000-6: Instal·lacions de tractament d’aigües
43324100-1: Equip per a piscines
51110000-6: Serveis d’instal·lació d’equip elèctric.
38431200-7: Aparells detectors de fum
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
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amb l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
4.- Consta a l’expedient l’informe de fiscalització limitada prèvia de la Fase A,
de caràcter merament formal i no material, emès per la interventora municipal.
Fonaments jurídics
1.-Els articles 116 i 117 LCSP regulen l’expedient de contractació així com la
seva aprovació.
2.- L’article 326 i la Disposició Addicional Segona.7 de la LCSP regula la Mesa
de Contractació, quant a la seva composició, nomenament dels seus
membres per part de l’òrgan de contractació i la seva publicació al perfil del
contractant. Així mateix, l’article 63.5 LCSP també regula la publicació dels
càrrecs dels membres de la Mesa de Contractació.
3.- L’òrgan de contractació de la present licitació és l’Alcaldessa, atès que, de
conformitat amb la DA 2a.1 de la LCSP, quan el valor estimat del contracte no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros; inclosos els de caràcter plurianual quan la
duració no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses (art. DA
2a.1 de la LCSP). L’alcaldessa té delegada aquesta competència en favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’alcaldia de data
9 de juliol de 2019; no obstant això, en el seu apartat tercer s’estableix que en
períodes de vacances en què no es convoquin sessions setmanals de la Junta
de Govern Local, l’alcaldia podrà avocar per a sí el coneixement de les
atribucions delegades.
D’acord amb tot l’exposat, HE RESOLT:
PRIMER.- Avocar la competència en favor de l’alcaldessa per aprovar
l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació d’un nou sistema
de depuració a les piscines cobertes de Tàrrega.
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SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació
d’un nou sistema de depuració a les piscines cobertes de Tàrrega.
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 27.715,45 euros (22.905,33 euros
més 4.810,12 euros corresponents al 21 % d’IVA), aplicable a la partida
pressupostària 34203/6320002 del pressupost general vigent.
QUART.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació:
PRESIDENT

VOCALS

Titular: Sra. Alba Pijuan Vallverdú, Alcaldessa
Suplent: Sra. Ivonne Pont Valera, Regidora d’urbanisme,
patrimoni, memòria història i turisme.
Titular: Sr. Ramon Morell Gassó, Secretari General
Suplent: Sr. Jaume Pla Benet, Tècnic d’Administració General.
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Titular: Sra. Imma Balagué Brichs, Interventora.
Suplent: Sra. Laura Montanyà Balcells, Tècnica de Finances.
Titular: Sr. Joan Santacana Espasa, Enginyer
Suplent: Sra. Ester Ros Baró, Arquitecta.
Sra. Sílvia Gassó Llenes, Tècnica d’Administració General.
Sra. Lluïsa Cases Borrell, Administrativa de contractació.
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CINQUÈ.- Publicar el present acord al perfil del contractant.
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