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Ajuntament d'Alcanar

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1385/2020

La junta de govern local

Antonio Moreno Baza, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 27 / de maig / 2020 s’adoptà l’acord següent:

Vist el Projecte constructiu "adequació per accessibilitat, acústica i IRTE de la planta
baixa de l'Escola de Música", redactat pel despatx d’arquitectura Andreu Queralt
Moliné SLPU.
Es tracta del projecte constructiu que consisteix en l'adequació per accessibilitat,
acústica i IRTE de la planta baixa de l'Escola de Música, d’acord amb el programa
descrit pel promotor de l’obra, i que correspon a l’Ajuntament d’Alcanar. La situació i
emplaçament objecte del projecte que ens ocupa s’ubica a l’Escola de Música de la
localitat d’Alcanar. La referència cadastral de la illa on s’executarà el projecte, i que
correspon a l’Escola de Música és 6710701BE8961B0001EE.
El Pressupost d’execució material de l’obra es de 57.956,84 €, que un cop aplicat el
13% de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, dona un total de
SEIXANTA-VUIT MIL NOU- CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (68.968,64 €) que un cop aplicat el 21% d’IVA
(14.483,41 €) dona un total per al pressupost de contracte d’obra de
VUITANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC
CÈNTIMS (83.452,05 € ).
Vist l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 19/05/2020.
Vist l’informe jurídic favorable emès pel Tècnic d’Administració General, de data
22/05/2020.
Vist l’establert als articles 234 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’establert als articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.
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Proposta de la regidoria d’urbanisme d’aprovació inicial del Projecte
constructiu “Adequació per accessibilitat, acústica i IRTE de la planta baixa de
l'Escola de Música" (Exp. 2020-1385-NOP2020002)

Ajuntament d'Alcanar
Vist l’establert als articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local.
Vist l’establert als articles 231 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovada per Llei 9/2017, de 8 de novembre.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. APROVAR INICIALMENT el projecte constructiu d’adequació per
accessibilitat, acústica i IRTE de la planta baixa de l'Escola de Música, redactat per
ANDREU QUERAL MOLINÉ, S.L.P.U .
El Pressupost d’execució material de l’obra es de 53.521,28€, que un cop aplicat el
13% de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, dona un total de
SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS (63.690,33€) que un cop aplicat el 21% d’IVA dona un total per al
pressupost de contracte d’obra de SETANTA-SET MIL SEIXANTA-CINC EUROS
AMB TRENTA CÈNTIMS (77.065,30€ ).
SEGON. SOTMETRE el projecte aprovat a informació pública pel termini d’1 mes,
mitjançant edictes que s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i a la pàgina web de l’ajuntament.
Durant el període d'informació pública l'expedient quedarà a disposició de qualsevol
que vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al•legacions i suggeriments
que es considerin pertinents. L’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou
acord en el cas de què en el termini no es formuli cap al•legació.

QUART. DONAR COMPTE del present acord al departament de Serveis Tècnics i
Urbanisme i Intervenció Municipal.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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TERCER. DONAR TRASLLAT del projecte al Departament d’Ensenyament per al seu
coneixement i efectes,

