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Aprovació, si escau del projecte d’obres obres de gran reparació de les piscines municipals de Vilaller
2020/1.342.631.01
Les Piscines de Vilaller es van construir l’any 2005 i es van posar en servei el 2006.
Degut a defectes de construcció que no es van poder detectar durant el període de garantia des de l’any
2013 que es venen realitzant operacions de manteniment anuals cada cop més costoses.
L’origen d’aquestes reparacions rau en la deficient compactació del trasdós de la piscina que ha provocat
que els assentaments de la vorera perimetral siguin cada cop més acusats.
Aquests assentaments trenquen cada any el paviment de gres de la vora de la piscina que s’ha de reparar
i ha trencat també algun dels conductes de retorn del canal perimetral de recirculació que s’han de
mantenir obturats si no es vol perdre l’aigua de la piscina.
Tot això origina unes despeses periòdiques de reparacions cosmètiques de l’enrajolat que, pel fet de no
arreglar els problemes de fons, cal mantenir-les cada any de manera indefinida.
Aquesta situació, que no tindrà aturador fins que no es realitzin les obres necessàries de gran reparació per
arreglar els problemes de fons que provoquen la necessitat d’aquestes reparacions, obliga a plantejar unes
obres de gran reparació.
Per altra banda, el mal disseny de la porta de la sala de màquines i productes químics, i la mala elecció
dels materials, ha fet que la corrosió hagi atacat de tal manera les portes que actualment són
pràcticament impracticables. Cal aprofitar aquestes obres de gran reparació per muntar una nova porta
inoxidable amb les ventilacions adequades.
Les obres previstes tenen per missió solucionar els problemes degut als assentaments diferits dels rebliments
dels trasdossos dels murs de la piscina, i refer els paviments enrajolats de les vores de la piscina així com el
canal perimetral i les conduccions de retorn del canal fins a la sala de màquines.
La execució de l’actuació està prevista durant els mesos d’abril, maig i juny de 2020. El que suposa 12
setmanes d’execució amb una plantilla mitjana de 4 treballadors.
Mitjançant el projecte que sotmet a la consideració del Ple es persegueix, precisament, les obres de gran
reparació de les piscines de Vilaller, es considera que l’objecte i les actuacions a realitzar estan valorats, i
s’eleva a l’Administració per a la seva consideració.
El Pressupost d’execució per contracta ascendeix a 50.301,68 Euros de base, 10.563,36 Euros d’IVA al 21% i
60.865,03 Euros total.
La totalitat de les obres previstes estan emplaçades en terrenys que ja formen part del patrimoni municipal
ja que es tracta d’una gran reparació en un equipament existent, fet que permet constatar que es té la
plena disponibilitat dels terrenys i les instal·lacions afectes al desenvolupament del mateix.
Condicions generals d’execució. Les obres es duran a terme en els termes establerts al projecte que
redactat i sotasignat, Enginyer de Camins, Canals i Ports en Pere Lleal i Seguí, col·legiat: 14.494 amb el
desgloç següent:
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PEM
DG (13%)
BI (6%)
IVA 21%

42.270,32
5.495,14
2.536,22
50.301,68
10.563,35
60.865,03

I, vist l’anterior, se sotmet a la consideració del Ple la proposta d’acord següent:
Aprovar inicialment el projecte i sotmetre el mateix a informació pública per termini de 30 dies durant el
qual es poden formular reclamacions i al·legacions. Considerar definitivament aprovat l’esmentat
document, cas que no fos objecte d’al·legacions. La versió aprovada correspon a la que s’incorpora a
l’expedient de la present sessió. Malgrat, aquest acord d’aprovació admet, sense necessitat de nova
tramitació, la incorporació d’eventuals rectificacions i/o modificacions de versió definitiva, delegant en
l’alcaldessa presidenta les més àmplies facultats en tramitar aquesta aprovació així com en determinar la
versió de redacció definitiva del referit document si, abans de promoure’n la licitació, convingués
confeccionar dita versió. També se la faculta a aprovar modificacions derivades de necessitats
sobrevingudes en el decurs de les obres.
Aprovada per unanimitat i majoria absoluta.
TRAMITACIÓ PROJECTE
Publicat anunci d’informació pública al BOP de Lleida número 032 de 17 de febrer de 2020
La informació publica va iniciar-se el dia 18 de febrer de 2020 i va finalitzar el dia 1 d’abril de 2020
Durant el termini d’informació pública no han estat presentades al·legacions.
Els projectes esmentat han resultat aprovats definitivament i vigents des de la data de publicació al Bop de l’anunci
corresponent.
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