Expedient:
Descrip.:

001/2019/4968/I263
Contracte de serveis d'instal.lació d'un nou
sistema de depuració a la piscina 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
Les piscines cobertes de Tàrrega són un dels equipaments esportius més
moderns de la demarcació de Lleida pel que fa a aquest tipus de serveis de
titularitat pública. S'hi pot gaudir de tres piscines cobertes climatitzades amb
una làmina total d'aigua de 572 m2.
No obstant això, amb el pas dels anys s’ha detectat que la instal·lació de la
depuració cal modificar-la per tal de millorar la seguretat i rendiment.
L’anàlisi efectuada ha previst diferents alternatives, entre elles la instal·lació
d’un sistema d’ultraviolats o solució salina. Aquestes solucions es van descartar
pel seu preu, donat que ja hi havia una instal·lació existent que s’aprofitava en
part.
Per tant, la necessitat d’aquesta licitació es modificar el sistema de depuració
de les piscines cobertes de Tàrrega, aprofitant la instal·lació existent, a fi de
millora el servei que s’ofereix als ciutadans.
Fonaments jurídics
1.- L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) estableix que la celebració de contractes per part de les
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent
expedient, el qual s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la LCSP.
2.- El mateix article estableix que l’acord d’incoació s’haurà de publicar al
Perfil del Contractant.
D’acord amb els competències que m’atorga la legislació vigent, HE RESOLT:

SEGON.- Ordenar als serveis corresponents que emetin els documents que es
relacionen per tal d’incorporar-los a l’expedient:
- Plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques.
- Certificat de fiscalització de la fase A.
- Informe on es justifiqui adequadament els extrems de l’article 116.4 de la
Llei 9/2017.
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PRIMER.- Incoar l’expedient de licitació del contracte de subministrament de
reposició i millores del sistema de sanejament del municipi de Tàrrega.
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