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Ajuntament de Baix Pallars

INFORME TÈCNIC.
Informe núm.: 132021
Data: 03-03-2021
Carlos Labrada Ruiz, arquitecte col·legiat num 33345/1 del Col·legi d’arquitectes de Catalunya, en exercici legal de la professió i a
petició del Consistori Municipal.

Objecte:
Contractació del servei de neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua
potable al Municipi de Baix Pallars.
Emplaçament:
Baix Pallars.
Sol·licitant:
Ajuntament de Baix Pallars.
Informe:
Amb motiu del tràmit iniciat per l’Ajuntament de Baix Pallars per la
Contractació del servei de neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua potable al Municipi
de Baix Pallars es demana al tècnic que subscriu el present informe.
Tal com figura al Plec de prescripcions tècniques l’Ajuntament de Baix Pallars
té la responsabilitat de garantir que l’aigua del municipi sigui apta per al consum en el
punt de lliurament al consumidor i li correspon el control de la qualitat d’acord amb el
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer.
El Plec elaborat enumera les condicions de contracte i els requisits del servei,
degut a les característiques d’aquestes tasques i les necessitats organitzatives es
necessari que les realitzi una única empresa. Es a dir no s’ha de dividir en lots.
Igualment només es farà servir el criteri d’adjudicació per preu (art.145.3.g) perquè les
prestacions tècniques estan perfectament definides i no es poden fer modificacions de
cap classe al contracte.
Els dipòsits on s’han de fer les neteges són els de Gerri de la Sal, Peramea,
Moncortès, Sellui, Bretui, Peracalç, Enseu, Bresca, Baén, Balestui, Useu, Pujol i
Mentui. Es preveu una licitació per 3 anys prorrogable a 2 anys més. Atenent a costos
d’anys anteriors i les variacions de preu per l’IPC el cost d’aquest manteniment per la
licitació hauria d’estar en un valor de 17.015,10 € + iva per a la fase inicial de 3 anys i
11.343,40 € + iva per l’ampliació.

Gerri de la Sal, a 3 de març de 2021.
Carlos Labrada Ruiz.
Arquitecte Municipal.
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