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ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2016000023
Extraordinària urgent
11 de novembre de 2016
14:45
14:53

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Albert Falgueras Cuatrecasas
Francesc Fernandez Lugo

JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Marta Baldrich Caselles
Maria Domingo Soler

ICV
JUNTS-AM

PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
SECRETARI
Pedro Gallego Cañizares.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Motivació de la urgència
Motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.

2. Aprovació inicial del Projecte de millora de l'edifici de La Patronal, 1a fase, i de
l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
ANTECEDENTS DE FET
El desembre de 2014 es va elaborar un Estudi de Programació de La Patronal, el qual
preveia diverses alternatives per a la millora de les condicions d’ús de l’equipament que
superaven les previsions pressupostàries.
Amb data 2 de setembre de 2016, núm. decret regidoria 2016001958, es va encarregar la
redacció del projecte de millora de l’edifici, en una 1ª fase, a l’arquitecte Àlex Cusidó
Garriga. Les obres incloses en el projecte donen solució als aspectes que s’han
considerat prioritaris.
Amb data 11 de novembre de 2016, núm. de registre d’entrada 2016013726, l’arquitecte
Àlex Cusidó Garriga ha presentat el Projecte de millores de l’edifici de La Patronal, fase 1.
D’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal d’11 de novembre de 2016, del
qual se’n desprèn que el projecte incorpora la documentació prevista en la normativa
d’aplicació.

FONAMENTS DE DRET
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
D’acord amb l’establert en l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
articles 43.3 a 43.5 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i article 53 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.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el projecte de les obres de millora de l’edifici de La
Patronal (1a fase) i l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, redactat per l’arquitecte Àlex
Cusidó Garriga, amb un pressupost per contracte de 199.589,79€ (IVA inclòs).
Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al tauler d’anuncis municipal per un termini de 30 dies per tal que els interessats
puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Tercer .- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pedro Gallego Cañizares, secretaria de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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