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1. PRIMERA: OBJECTE DEL PRESENT PLEC.
L’objecte d’aquest PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES és desenvolupar la
descripció tècnica i la valoració econòmica per a la modificació del sistema de
depuració de la piscina coberta de Tàrrega.
Les actuacions que es duran a terme són:
-

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.

2. SEGONA: ÀMBIT D’ACTUACIÓ.
L’àmbit d’actuació del contracte comprèn les actuacions necessàries per a la
modificació del sistema de depuració de la piscina coberta de Tàrrega, situada
al carrer de Joan Brossa núm. 48.

3. TERCERA: OBLIGACIONS GENERALS.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans tècnics i una
organització adaptada a la naturalesa dels treballs a realitzar.

4. QUARTA: DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS TREBALLS A REALITZAR.
Els treballs a executar consistiran bàsicament en la reposició i/o ampliació dels
diferents elements implicats en cadascuna de les millores a dur a terme.

4.1.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE
DE PRODUCTE QUÍMIC.

Comprèn el subministrament i instal·lació de:
-

-

1 dipòsit de polietilè per a àcid clorhídric de 1000 litres, de doble paret,
amb descàrrega de producte vessat, preses d’alimentació, boca de
càrrega, tapa, boca d’aireig i boca per a tub transparent per a visor de
producte.
1 dipòsit de polietilè per a hipoclorit sòdic de 1000 litres, de doble paret,
amb descàrrega de producte vessat, preses d’alimentació, boca de
càrrega, tapa, boca d’aireig i boca per a tub transparent per a visor de
producte.
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-

1 dipòsit de polietilè per a floculant, sulfat d’alúmina de 500 litres, preses
d’alimentació, boca de càrrega, tapa, boca d’aireig i boca per a tub
transparent per a visor de producte.

Inclourà la instal·lació de sistema d’aireig de gas durant la descàrrega, cap
a dipòsits de compensació o di pòsits de líquid annexes.
També la instal·lació completament senyalitzada i els dipòsits amb la
indicació del seu producte, nivells, perillositat i passos a seguir en cas
d’accident.
Tot totalment muntat.

4.2.

DEPURACIÓ DE LA PISCINA GRAN.

Comprèn:
-

-

-

La instal·lació de sistema de depuració i elements auxiliars per a la piscina
gran, comptabilitzant tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament. Inclou canonades i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció i vàlvules i accessoris. També la realització
de l’as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes
de l’estat final d’aquesta. Es lliurarà còpia en paper d’aquests
documents, així com en format digital, a més de plastificar els esquemes
i col·locar-los en les sales de màquines.
Els tubs de PVC de 50 mm de 10 bar PN.
Les vàlvules d’esfera manual.
El subministrament i muntatge de quadre de govern de tots els sistemes
de la piscina, incloent monitorització dels estats de la instal·lació per mitjà
de sinòptic lluminós en pantalla LCD.
El subministrament i muntatge sobre panell d’unitat microprocessada per
a la mesura i regulació automàtica del clor lliure, valor PH, mesurament
Redox i temperatura. Amb teclat laminat, display digital TFT i sortida RS422
o RS 232 per a la comunicació en continu amb PC i sistema de gestió.
Sortides analògiques 0-20 mA. Inclou filtre, porta-electrodes, elèctrodes,
clor lliure i valor PH, regulador i control de cabal. Amb dues bombes
dosificadores, de 0,3 l/h fins a 14,0 l/h de clor líquid o producte regulador
de ph, controlador electrònic de nivell i sortida exterior d’alarma, amb
doble vàlvula antiretorn, capçal transparent, regulació de cabal i de
recorregut i interruptor de nivell, construïda en materials sintètics. Incloses
les canonades, beines, impulsors, preses d’aigua, etc., totalment
muntada, regulada i connectada.
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4.3.

DEPURACIÓ DE LA PISCINA PETITA.

Comprèn:
-

-

-

La instal·lació de sistema de depuració i elements auxiliars per a la piscina
gran, comptabilitzant tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament. Inclou canonades i aïllaments, sistemes de circulació de
fluids, elements de protecció i vàlvules i accessoris. També la realització
de l’as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes
de l’estat final d’aquesta. Es lliurarà còpia en paper d’aquests
documents, així com en format digital, a més de plastificar els esquemes
i col·locar-los en les sales de màquines.
Els tubs de PVC de 50 mm de 10 bar PN.
Les vàlvules d’esfera manual.
El subministrament i muntatge de quadre de govern de tots els sistemes
de la piscina, incloent monitorització dels estats de la instal·lació per mitjà
de sinòptic lluminós en pantalla LCD.
El subministrament i muntatge sobre panell d’unitat microprocessada per
a la mesura i regulació automàtica del clor lliure, valor PH, mesurament
Redox i temperatura. Amb teclat laminat, display digital TFT i sortida RS422
o RS 232 per a la comunicació en continu amb PC i sistema de gestió.
Sortides analògiques 0-20 mA. Inclou filtre, porta-electrodes, elèctrodes,
clor lliure i valor PH, regulador i control de cabal. Amb dues bombes
dosificadores, de 0,3 l/h fins a 14,0 l/h de clor líquid o producte regulador
de ph, controlador electrònic de nivell i sortida exterior d’alarma, amb
doble vàlvula antiretorn, capçal transparent, regulació de cabal i de
recorregut i interruptor de nivell, construïda en materials sintètics. Incloses
les canonades, beines, impulsors, preses d’aigua, etc., totalment
muntada, regulada i connectada.

4.4.

ADEQUACIÓ SALA DE DEPURACIÓ.

Inclou el subministrament i col·locació de:
-

-

Una boca d’incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 25 m amb devanadera de 490 mm de diàmetre amb
alimentació axial amb braç de doble articulació i suport fixe a l’armari,
vàlvula de 1 ½” de pas angular i manòmetre incorporat amb armari
d’acer inoxidable AISI 316, porta d’acer inoxidable amb frontisses i tiradors
d’acer inoxidable, pictogrames de “BIE” i “EXTINTOR” en porta frontal,
sirena d’alarma amb LEDs d’avís, polsador d’alarma rearmable,
llumenera d’emergència de 30 lúmens 1,5 h, i extintor de pols polivalent
ABC, i muntada encastada a la paret. ARMARI BIE I MÒDULS TÈCNICS
MARCA TIPSA ref. MR4P/CH251INX o equivalent.
Tub d’acer galvanitzat sense soldadura DN 1 1/4” DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, col·locat.
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-

-

-

72 detectors de fums òptics.
Cable de manguera de parell trenat marca NOTIFIER model 2x1,5-LHR o
equivalent.
1 llumenera d’emergència marca Daisalux model KET Hydra o KEP Hydra
o equivalent.
2 llumeneres marca PHILLIPS model PACIFIC WT460C LED23S/840 PSD VWB
L1300 o equivalent, amb tancaments antivandàlics i premsaestopes IP66,
muntades amb reactància electrònica, incloent làmpades, equips de
connexió i accessoris de muntatge. Totalment muntades i connectades.
1 interruptor unipolar 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca IP-55.
Conductor de coure UNE RZ1-K (AS) 0,6/1kV, amb baixa emissivitat de
fums 3x1,5 mm2, amb etiquetatge plastificat a la capçalera del circuit,
zones registrables intermitges i final del circuit.
Tub rígid de PVC sense halògens DN 16 mm, aïllat, no propagador de la
flama.
5 caixes de derivació quadrades de plàstic 150x150 mm.
Safata metàl·lica reixeta d’acer galvanitzat de 150x60 mm, fixada amb
suports.
L’arrebossat i pintat dels paraments.
1 porta tallafocs metàl·lica EI2-C 60.

5. CINQUENA: SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ DELS TREBALLS
L’Ajuntament de Tàrrega designa com a Director en l’execució del contracte el
Sr. Joan Santacana Espasa, enginyer municipal, que exercirà les funcions
generals de supervisió de l’execució i la coordinació entre els diferents agents
implicats en el contracte.
A més a més, l’Ajuntament també designa com a responsable del contracte al
Sr. Joan Santacana i Espasa, enginyer municipal, a qui correspondrà supervisar
la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb
la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
L’adjudicatari designarà un tècnic que serà l’interlocutor amb l’Ajuntament de
Tàrrega per tal de resoldre les incidències que puguin sorgir derivades dels
treballs a realitzar.
Un cop finalitzats el subministrament i la instal·lació, l’Ajuntament de Tàrrega
podrà realitzar les observacions que estimi oportunes, dins el mes següent a la
finalització d’aquests. El contractista a la vegada disposarà d’un termini quinze
dies a partir de la comunicació de les observacions per a realitzar-les.
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6. SISENA: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
L’adjudicatari serà responsable del compliment de totes les disposicions vigents
en matèria de prevenció i seguretat que siguin d’aplicació a les instal·lacions
subjectes a aquesta contractació, sense que el seu incompliment pugui originar
responsabilitats a l’Ajuntament de Tàrrega.
El contractista haurà d’ajustar-se al que s’indica en la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i a les mesures que pugui adoptar
l’oficina de Prevenció corresponent.
El contractista dotarà al seu personal de tots els elements de seguretat i
prevenció d’accidents que exigeixi les disposicions vigents en matèria de
seguretat i salut en el treball.

7. SETENA: NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES:
El contracte que s’estableixi per a l’execució dels treballs als que fa referència
el present plec es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que
l’integren i, subsidiàriament, per l’establert en la legislació i altres normes vigents
d’obligat compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil,
fiscal, administratiu, local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i
salut laboral.

8. VUITENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents
annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de
caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a
l’execució dels treballs pactats, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació del seu
compliment.

9. NOVENA: RISCOS DELS TREBALLS
L’adjudicatari serà responsable de l’equip, instrumental i altres mitjans materials
utilitzats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes
atmosfèrics, etc... fins a la facturació de l’equip, havent de cobrir-se aquests
riscos mitjançant l’assegurança corresponent.

10. DESENA: DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari haurà d’aportar la següent documentació:
-

Certificats dels materials instal·lats (marcat CE i declaració de
conformitat).
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-

Manual d’operació i manteniment dels equips instal·lats en la llengua del
país.

-

Informe d’execució de tota la instal·lació, reflectint en plànols i esquemes
l’estat final d’aquesta. Es lliurarà còpia en paper d’aquests documents,
així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los
en les sales de màquines.

11. ONZENA: TERMINI D’EXECUCIÓ
El temps màxim d’execució serà de DOS MESOS, a comptar des de la signatura
de l’acta de Replanteig. En tot cas, la instal·lació haurà de finalitzar com a màxim
el 31 de desembre de 2019.
12. DOTZENA: PRESSUPOST
El pressupost d’execució material estimat és de DINOU MIL, DOS-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (19.248,18 €).
El pressupost d’execució per contracte estimat és de VINT-I-SET MIL, SET-CENTS
QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (27.715,45 €).
13. TRETZENA: CODIS CPV.
Segons el "REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre
de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos
públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo
referente a la revisión del CPV", s'adjunten els codis CPV assignats al tipus d'obra
que es tracta:
CPV 43324100-1: Equip per a piscines.
CPV 39370000-6: Instal·lacions de tractament d’aigües.
CPV 51110000-6: Serveis d’instal·lació d’equip elèctric.
CPV 38431200-7: Aparells detectors de fums.

Joan Santacana Espasa
Enginyer de camins, canals i ports
Cap del Departament d’Urbanisme
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