APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
REMODELACIÓ DE LA PRESSURITZACIÓ DE FANGS DE L'EDAR DE
TARRAGONA (Exp. C040_19)
Amb data 16 de setembre de 2019 el responsable de l’àrea de depuració d’Ematsa, Sr.
Ivan Fraga Medico, ha informat sobre l’adequació de les necessitats que es pretenen
cobrir amb el contracte indicat a l’encapçalament, la idoneïtat de l’objecte i el contingut
del mateix, els criteris de solvència econòmica, financera i tècnica o professional, els
criteris que es tindran en compte per adjudicar el contracte, així com les condicions
especials d’execució del mateix, del seu valor estimat i la justificació sobre la divisió de
l’objecte del contracte en lots, havent incorporat a l’expedient el projecte constructiu,
elaborat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Sr. Jordi Bessa Panadés de l’empresa
INVALL, SL.
Amb data 16 de setembre de 2019, el responsable de la divisió d’administració ha
informat sobre el compliment de la normativa d’aplicació vigent en matèria de
contractació, incorporant el plec de clàusules administratives a l’expedient.
En base a aquests antecedents, RESOLC:
1. Aprovar el projecte constructiu i el plec de clàusules administratives reguladors del
contracte d’OBRES consistent en la REMODELACIÓ DE LA PRESSURITZACIÓ DE
FANGS DE L'EDAR DE TARRAGONA (Exp. C040_19) amb un valor estimat de
contractació de 72.896,26 euros, més l’IVA que li correspongui, ateses les
condicions de la resolució d’atorgament de millores de l’Agència Catalana de l’Aigua,
la prestació contractual haurà de ser finalitzada abans del dia 31 de desembre de
2019, sense que es prevegi la possibilitat de prorrogar-lo.
2. Aprovar l’expedient de contractació i l’obertura de la licitació mitjançant procediment
obert, tramitació simplificada, amb publicitat al perfil del contractant d’EMATSA.
3. Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació.
4. Publicar tota la informació relativa a aquest expedient de contractació en el perfil del
contractant d’EMATSA, allotjat a la plataforma de contractació del sector públic de
la Generalitat de Catalunya.
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.
Daniel Milan
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