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La secretària de l’Ajuntament,
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en SESSIÓ ORDINÀRIA de data 12 de febrer
de 2020, adoptà, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord que
transcrit literalment diu:
Títol:
APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE DE L’ADEQUACIÓ DE L'ALTELL DEL
POLIVALENT DE SANT DALMAI
Text:
ANTECEDENTS
Que per la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2019, es va aprovar inicialment
i es va sotmetre a informació pública el projecte per a l'adequació de la planta altell del
polivalent de Sant Dalmai, elaborat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, Joan Martin Salcedo.
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 a la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, el qual es va informar desfavorable en data
5 de setembre de 2019, el següent:
(...) “Les condicions de seguretat contra incendis previstes a la documentació tècnica
presentada no són suficients, atès que:
 Cal disposar de Boques d'Incendi Equipades a la planta altell, de forma que se'n
disposi d'una a menys de 25 metres de qualsevol punt ocupable.
 La distribució d'extintors a la planta altell no cobreix la totalitat del risc. Cal que
se'n disposi d'un a menys de 15 metres de qualsevol punt ocupable.
 Cal disposar d'un sistema de detecció automàtica d'incendis a la planta altell,
amb una distribució d'elements de detecció d'acord amb la norma UNE 23007.
Per tant, s’emet informe desfavorable.” (...)
Que entra a l’ajuntament nou “Projecte d’adequació de la planta altell del polivalent de
Sant Dalmai, al municipi de Vilobí d’Onyar” en resposta als requeriments de l’informe
desfavorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, que
es remet a l’ens corresponent per la seva validació.
Que en data 31 de gener de 2020 la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis
i Salvaments emet informe favorable ja que la documentació presentada reuneix les
condicions de seguretat contra incendis que determina la reglamentació d’aplicació.
Que en data 7 de febrer de 2020 l’arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
de Sta. Coloma informa que un cop revisada la documentació aportada es pot

determinar que aquesta no modifica significativament el projecte aprovat inicialment i
que donat ja es té l’informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments es deixa a consideració de la Junta de Govern Local la seva
aprovació definitiva.
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.
Per tot l’exposat, i atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament,
mitjançant Decret núm. 320/2019 de data 8 de juliol de 2019, per unanimitat dels seus
membres ACORDA:
Primer.- Elevar a definitiu l’aprovació del projecte per a l'adequació de la planta altell del
polivalent de Sant Dalmai, elaborat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, Joan Martin Salcedo amb un pressupost d’execució per contracte
de 169.586,65 euros (IVA Inclòs).
Segon.- Que es procedeixi a la publicació del present acord en el BOP i a l’e-tauler.

Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.

