Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

b07f6f5ffc7a41298faa1cdfc0f8a355001

Expedient: 2017/300/02.08.01 -Contractació d'obres

APROVACIÓ PROJECTE EXECUCIÓ PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS
(Recuperació del dipòsit municipal).
Per part de la Corporació Municipal s’ha detectat la necessitat de dur a terme obres de
construcció d’una PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS, mitjançant la recuperació de
l’antic dipòsit municipal, actualment en desús, per la limitació d’espais destinats a activitats
esportives al municipi, en consideració a la demanda actual d’utilització del pavelló,
principalment, tant per la pròpia Corporació, les entitats esportives i associacions del municipi,
com pel col·legi públic, principalment,
A aquest efecte, es va encarregar a l’arquitecte municipal que s’encarregués de gestionar
l’elaboració de la documentació tècnica necessària per a l’execució d’aquesta obra, projectant-se
el següent:
En quant a la PISTA POLIESPORTIVA i, aprofitant el dipòsit municipal en desús, s’ha
previst:
1. Aixecament de la coberta de fibrociment i desmuntatge de jàsseres per utilització
posterior.
2. Estructura de cobriment de la pista, deixant diàfanes les façanes.
3. Sobreelevació del fons del dipòsit per aconseguir dimensions que permeti disposar de
pista reglamentària per basquet, handbol, futbol sala i voleibol; amb espai per magatzem
de material de pista.
4. Dimensionar accessos i donar compliment a normativa d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques.
5. Execució de grades, a banda i banda de la pista i un lateral, amb un aforament de 327
espectadors.
6. Sistema d’enllumenat tipus LED.
7. Tancament de seguretat del recinte de l’edifici de la pista.
Les superfícies de la pista poliesportiva són de 1.600, 22 m2 de superfície útil i de 1.613, 94 m2
de superfície construïda.
En quant als VESTIDORS, les actuacions consistiran en:
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Les superfícies dels vestidors són de 347, 89 m2 de superfície útil i de 428, 51 m2 de superfície
construïda.
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1. Construcció d’un edifici de nova planta de dues plantes. PB, a nivell de camp de futbol,
es destinarà a vestidors i la PP, a nivell de l’edifici de la pista, i amb accés des
d’aquesta, es destinarà a serveis públics dels espectadors.
2. Hi haurà 4 vestidors de grup, 2 vestidors per a tècnics-àrbitres, 2 serveis de pista, 1
farmaciola, sala d’instal·lacions i magatzem per equipament esportiu.
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Aquestes actuacions, en definitiva, són les que es troben descrites en els dos projectes tècnics
que s’han lliurat a l’Ajuntament i que si bé son dos documents individualitzats, configuren una
única actuació a realitzar, com són:
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Considerant, tanmateix, que a l’empara de les dades resultants del Pressupost General Municipal
de 2017, actualment vigent, els recursos ordinaris del mateix, ascendeixen a 2.187.559, 75 € i,
per tant, el 10% dels mateixos s’eleven a un total de 218.755, 98 €, per la qual cosa es conclou
que l’òrgan competent per a l’aprovació dels projectes esmentats seria el PLE DE LA
CORPORACIÓ,
Considerant aquests antecedents i la resta de documentació que obra en l’expedient, així com les
competències atribuïdes al ple de la Corporació, a l’empara del que preveu l’art. 22.2 (ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; així com l’ art. 52.2 (o) de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i disposicions concordants, pel present,
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DISPOSO:
Primer.- Aprovar inicialment el projectes que s’indiquen i que constitueixin una actuació única
consistent en EXECUCIÓ DE PISTA POLIESPORIVA I VESTIDORS (recuperació del dipòsit
municipal) que s’indiquen:
1. Projecte bàsic i d’execució d’estructura i instal·lacions per a pista poliesportiva i
vestidors al terme municipal d’Alcoletge (Lleida), de 29 de maig de 2017, elaborat per
l’enginyer Sr. Eduard Verniol González. Col·legiat núm. 14.711 (Enginyeria Proiek),
amb un pressupost de 463.641, 35 € més 97.364, 68 €, en concepte del 21% d’IVA.
TOTAL PEC: 561.006, 03 €. (IVA inclòs) (1).
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Considerant, igualment, que el preveu l’article 235.1 i 2 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, en
quant al contingut dels projectes d’obres i la tramitació dels mateixos, així com els articles 24 a
38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, en quant al contingut i tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries,
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Vistos els antecedents exposats i tenint en compte els informes i resta de documentació que obra
en l’expedient, comprensiva de la legislació aplicable i el procediment a seguir,
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Aquest segon projecte inclouria referències a l’anterior així com el RESUM GLOBAL
DEL PRESSUPOST PER CONTRACTA DE LA TOTALITAT DE
L’ACTUACIÓ “EXECUCIÓ PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS” comprensiva
d’allò que es contempla en els projectes 1 i 2, determinant que el PRESSUPOST
GLOBAL DE L’ACTUACIÓ és de 897.242, 01 € més 188.420, 82 €, en concepte del
21% d’IVA, la qual cosa fa un total d’UN MILIÓ VUITANTA-CINC MIL SISCENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
(1.085.662, 83 €) IVA inclòs.
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2. Projecte bàsic i d’execució de pista poliesportiva i vestidors (recuperació del dipòsit
municipal), de data juny de 2017, elaborat per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Castelló
Gendre. Col·legiat núm. 8600-2. Aquest projecte inclou específicament la resta de
sistemes no inclosos en el projecte anterior i l’obra civil.
El pressupost d’aquest projecte és de 433.600, 66 €, més 91.056, 14 € en concepte del
21% d’IVA. TOTAL PEC: 524.656, 80 € (IVA inclòs) (2).
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1. Projecte bàsic i d’execució d’estructura i instal·lacions per a pista poliesportiva i
vestidors al terme municipal d’Alcoletge (Lleida), de 29 de maig de 2017, elaborat per
l’enginyer Sr. Eduard Verniol González. Col·legiat núm. 14.711 (Proiek Enginyeria, S.
L.), amb un pressupost de 463.641, 35 € més 97.364, 68 €, en concepte del 21% d’IVA.
TOTAL PEC: 561.006, 03 €. (IVA inclòs) (1).
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta ofereix el següent resultat:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:
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Tercer.- Acordar que, transcorregut el termini previst en el punt anterior, sense que s’hagi
presentat cap reclamació i/o al·legació contra el projecte, aquest esdevingui aprovat
definitivament, sense necessitat d’adoptar nou acord i sens perjudici de les publicacions oficials
de l’acord definitiu que procedeixin.
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Segon.- Sotmetre aquests projectes i la documentació complementaria que incorpori, a un
termini d’informació pública de trenta dies hàbils, mitjançant edictes publicats al tauler
d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per tal que puguin formular les reclamacions i al·legacions pertinents.
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