TERRASSA CICLE DE L’AIGUA EPEL

PO_001_2021

RESOLUCIÓ núm. 83
DATA 27/07/2021
RESOLUCIÓ
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CONDICIONS DE LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT A LES OFICINES I
INSTAL·LACIONS CENTRALS DE TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL (EXP. NÚM.
PO_001_2021)
En l’expedient de contractació hi figura la memòria justificativa del contracte on s’indica la necessitat de contractar
l’arrendament d’un local destinat a les oficines i instal·lacions centrals de TAIGUA, vist que l’actual contracte
d’arrendament finalitza la seva vigència l’any 2023.
D’acord amb els seus Estatuts, l’objecte de Terrassa Cicle de l’Aigua E.P.E.L (en endavant, TAIGUA) és la prestació
del servei públic de subministrament de l’aigua a la ciutat de Terrassa, comprenent la seva activitat, entre d’altres
funcions, la de captació de l’aigua, el seu tractament, potabilització, conducció, emmagatzematge, distribució i
abastament d’aigua potable.
En aquest sentit, pel desenvolupament d’aquestes activitats TAIGUA necessita disposar d’un local destinat a oficines i instal·lacions.
En data 7 de desembre de 2018, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL va formalitzar un contracte d’arrendament amb
l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A, per l’arrendament dels locals situats al Carrer Societat núm. 24
i 30, el qual té una vigència de 5 anys, termini que va començar a computar el 10 de desembre de 2018 i que, per
tant, finalitza el 10 de desembre de 2023.
El valor estimat d’aquest contracte és de 2.268.000,00 € (IVA exclòs) i el seu pressupost base de licitació de
1.260.000,00 € (IVA exclòs).
La durada del contracte és de 10 anys a comptar a partir de la data de formalització de l’acta de recepció del local,
el qual podrà ser prorrogat per períodes anuals fins a un màxim de 15 anys.
En l’expedient també hi figuren els corresponents plecs de condicions.
El Consell d’Administració de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL en data 12 de març de 2021 va aprovar l’inici de
l’expedient d’aquesta contractació i va facultar indistintament a la Presidència i a la Gerència de TAIGUA per a
l’aprovació de l’expedient i els corresponents plecs i d’aquells documents necessaris per dur a terme el procediment,
fins al moment anterior a l’adjudicació.
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació relatiu al contracte d’arrendament del local destinat a les oficines
i instal·lacions de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (Expedient PO_001_2021), els plecs de condicions que regeixen
la present licitació i contractació, així com també, la memòria justificativa.
SEGON.- AUTORITZAR el finançament de les obligacions derivades del compliment d’aquest contracte que es faran,
si s’escau, amb càrrec al pressupost de l’entitat durant els anys corresponents a l’execució i vigència d’aquest
contracte.
TERCER.- TRAMITAR la contractació mitjançant la corresponent licitació pública, i PUBLICAR l’anunci de licitació
en el perfil del contractant.
Juan Ramón Vázquez García
Gerent de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL
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