Us notifico que, en data 25 d’agost de 2021, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent:
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS
PER A LA PISCINA MUNICIPAL
Existeix la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de productes químics per a
l’aigua de les piscines municipals d’Amposta i Poble Nou del Delta, segons resulta de l’informe
emès al respecte del director de la piscina municipal de data 13 d’agost de 2021
El valor estimat del contracte ascendeix a 47.165,70 €., considerant-se procedent acudir al
procediment obert per l’adjudicació del contracte.
Atès el que disposen pels articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vist l'informe d’intervenció limitada prèvia de requisits bàsics emès per la Interventora de
18/08/2021.
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament de productes químics per a
l’aigua de les piscines municipals d’Amposta i Poble Nou del Delta, mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària.
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
Lot 1: hipoclorit sòdic.
Lot 2: àcid sulfúric.
Lot 3: resta productes.
SEGON. Aprovar el plec de condicions administratives i de prescripcions tècniques particulars que
han de regir el procediment.
TERCER. Adquirir el compromís de consignar l’import corresponent en el pressupost de l’any 2022 i
en cas de prorrogar-se el contracte, en el pressupost de l’any 2023. L'autorització de la despesa
restarà subordinada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’any 2022 i en cas
de prorrogar-se el contracte, en el pressupost de l’any 2023.
QUART. Publicar en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 15
dies naturals, comptats partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació els
interessats presentin les proposicions que considerin convenients.
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes,
La Secretària Actal

