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2019DECR000410 21/08/2019

DECRET DE L’ALCALDIA
EXPEDIENT NÚM.: 1412-000003-2019
TÍTOL: APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE BÀSIC D’EXECUCIÓ DE REFORMA
PUNTUAL AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ POLIVALENT DE
SANT DALMAI

ANTECEDENTS
Que per la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2019, es va aprovar
inicialment i es va sotmetre a informació pública el projecte bàsic d’execució de
reforma puntual amb afectació estructural del pavelló polivalent de Sant Dalmai i
redactat per l’arquitecte, Sr. Jordi Carreras Güell.
El citat acord es va sotmetre al preceptiu termini d’informació pública en el qual, no s’hi
ha presentat cap al·legació ni reclamació.
Que es va sol.licitar informe preceptiu de prevenció d’incendis, el qual es va informar
en data 11 de juliol de 2019 pel , el següent:
(...) “Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a
l’adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis:


Les zones de serveis, nou magatzem i vestidors caldrà que disposin de les
instal·lacions de protecció contra incendis d’acord amb la Taula 1.1 del DB-SI4.

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, no
essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures. Caldrà
realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010.
El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra
incendis, si s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica en la Instrucció Tècnica
Complementària SP 136 “Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de
protecció passiva contra incendis”. (...)

FONAMENTS DE DRET
El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte segons allò establert a
l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Aquesta Alcaldia és competent per aprovar definitivament el citat projecte de
conformitat amb l’article 52/53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Elevar a definitiu l’aprovació del projecte bàsic d’execució de reforma puntual
amb afectació estructural del pavelló polivalent de Sant Dalmai i redactat per
l’arquitecte, Sr. Jordi Carreras Güell, amb un pressupost d’execució per contracta de
9.925,46 € (IVA Inclòs), tinguen en compte els condicionats de l’informe preceptiu de
prevenció d’incendis de data 11/07/2019.
Segon.- Que es procedeixi a la publicació del present acord en el BOP, DOGC i
etauler.
Tercer.- Donar compte d’aquesta aprovació, a la propera sessió que se celebri de la
Junta de Govern Local.

L’Alcaldessa
Cristina Mundet i Benito
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica

