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INFORME DE SECRETARIA EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PROJECTE
D’OBRA “INSTAL·LACIÓ ASCENSOR A LA RESIDÈNCIA LA LLAR DEL
BISAURA”

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14094571 BNBXA-RY9MX-A27H6 80BFC5F89ADC3A4E8B56BC4685B9D41D60C7D932) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santquirzebesora

ANTECEDENTS:
1r.- En sessió de data 30 de juliol de 2020, el Ple de la Diputació de Barcelona aprova el
Programa General d’Inversions (PGI) 2020-2023, en el que hi és inclosa l’obra
“Instal·lació ascensor a la Residència la Llar del Bisaura,”, que és la Residència d’Avis
Municipal, situada en el Carrer dels Patis núm. 20, 08580- de Sant Quirze de Besora,
amb una subvenció prevista per a l’Ajuntament de 78.557,64€.
2n.- Per Decret d’Alcaldia 2021/33, de data 19/03/2021, es va aprovar i adjudicar el
contracte de serveis professionals de la Redacció del Projecte d’Obra “Instal·lació
Ascensor a la Residència la Llar del Bisaura”, a l’empresa “ARQ, Aplicacions i
Projectes d’Arquitectura, SLP”, NIF: B58586801, representada pel senyor Josep
Terricabras Castells, NIF: 40354498D, Arquitecte, Col·legiat núm. 43876-6 del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
3r.- En data 19/05/2021, amb Registre d’Entrada núm.: 1330, l’empresa “ARQ,
Aplicacions i Projectes d’Arquitectura, SLP”, ha presentat a l’Ajuntament el “Projecte
Bàsic i Executiu- Instal·lació d’Ascensor a la Residència la Llar del Bisaura”, que té per
objecte “(...) definir les característiques per a la instal·lació d’un ascensor a la
residència la llar del Bisaura, situada a l’emplaçament descrit, (Carrer dels Patis núm.
20, 08580- de Sant Quirze de Besora, Promotor: Ajuntament de Sant Quirze de Besora,
Adreça Ajuntament: Plaça Major núm. 1, 08580 de Sant Quirze de Besora.) (...)”, amb
un pressupost d’execució per contracte de 83.336,70€, IVA inclòs, que equival al
3,174% dels recursos ordinaris, capítols I a V de l’Estat d’Ingressos, del Pressupost de
l’Ajuntament de 2021.
4t.- En data 3 de juny de 2021, el Tècnic Municipal Sr. Miquel Grifell Suarez, informa
favorablement, tant, “(...) la necessitat de dur a terme les actuacions necessàries per
dotar a l’edifici (Residència) d’un segon ascensor (...)” com “(...) la solució tant
constructiva com arquitectònica per la seva ubicació enfront l’accés principal de l’edifici
i que s’entén com la més idònia (...)”.
5è.- Es considera que a les entitats, empreses, organismes i departaments de
l’administració, que es descriuen tot seguit, correspon comunicar o donar trasllat del
projecte, per les competències que ostenten i/ o interès/afectació que pot comportar:
- “La Llar del Bisaura, S.L.”, com a empresa adjudicatària i responsable de la prestació
del Servei de gestió integral i administració de la Residència d’Avis Municipal.

APROVAT
04/06/2021 13:45

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
CERTIFICAT (TD11-013): CERT_INFORM SECR APROV PROJ OBRA ASCENSOR
RESIDÈNCIA_04062021

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: BNBXA-RY9MX-A27H6
Data d'emissió: 7 de Juny de 2021 a les 11:15:25
Pàgina 2 de 3

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora.Vist i plau 04/06/2021 12:54
2.- Secretari Interventor de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora.Signat 04/06/2021 13:45

- Servei de Salut Pública d’Osona a la Catalunya Central, amb correu electrònic:
salutpublica.osona.cc@gencat.cat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14094571 BNBXA-RY9MX-A27H6 80BFC5F89ADC3A4E8B56BC4685B9D41D60C7D932) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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- Servei d’Equipaments i Espais Públics de la Diputació, com a òrgan o departament
gestor o tramitador del PGI.
FONAMENTS DE DRET:
Art. 231,1 LCSP: “En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato
de obras requerirà la prèvia elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del
correspondiente proyecto que definirà con precisión el objeto del contrato. La
aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal
competència esté específicamente atribuïda a otro órgano por una norma jurídica.”
Art. 8 ROAS, Objecte de les obres locals.
Art. 232 LCSP, Classificació de les obres; Art. 9 ROAS, Classes, i Art. 12 ROAS,
Classificació de les obres ordinàries.
Art. 233 LCSP, regula el contingut dels projectes i responsabilitat derivada de la seva
elaboració; Arts. 15 a 19 ROAS: Autor del projecte, Elaboració del projecte, definició
objectiva del projecte, Eficàcia.
Arts. 24 i ss. ROAS, regulen el contingut dels projectes.
Art. 13 LCSP, regula el contracte d’obres.
Art. 63 LCSP, regula el Perfil del Contractant.
Art. 235 LCSP, regula la supervisió de projectes.
Art. 236 LCSP, regula el Replanteig dels projectes.
La Disposició Addicional Segona de la LCSP, regula les Normes específiques de
contractació en les Entitats Locals.
Art. 37 ROAS, regula el procediment de tramitació dels projectes d’obres locals
ordinàries.
Arts. 234 i 235 del TRLMRLC, regulen les Obres locals i el Projecte d’obres.
CONCLUSIÓ:
Correspon a la Alcaldia de l’Ajuntament la competència d’aprovació del “Projecte Bàsic
i Executiu- Instal·lació d’Ascensor a la Residència la Llar del Bisaura”, redactat per
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l’Arquitecte Sr. Josep Terricabras Castells, NIF: 40354498D, Col·legiat núm. 43876-6
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en representació de “ARQ, Aplicacions i
Projectes d’Arquitectura, SLP”, NIF: B58586801, amb un pressupost d’execució per
contracta de 83.336,70€, IVA inclòs euros, que equival al 3,174% dels recursos
ordinaris, capítols I a V de l’Estat d’Ingressos, del Pressupost de l’Ajuntament de 2021.
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S’informa en sentit favorable sempre que es compleixin la normativa i tràmits establerts.
L’Ajuntament, no obstant, resoldrà allò que estimi per convenient.
Sant Quirze de Besora, Alcalde i Secretari, a data de signatura electrònica.
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