FRANCESC FERNÁNDEZ FERRAN, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
CERTIFICO: Que l’Ajuntament d’Esparreguera en Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
número 0004-2021 celebrada en data 24/02/2021, ha adoptat l’acord que diu textualment:

Fets
1.

El 17 d’Agost de 2020, el Ple Municipal en sessió extraordinària 0009-2020, va aprovar
inicialment el “Projecte elèctric d’ampliació d’un edifici destinat a equipaments municipals
de Serveis a les persones situat al carrer Cavallers, 26”, redactat per l’enginyer Sr. Francisco
Javier Moreno Pérez, col·legiat 14650, amb VISAT 2020909493 del CETIB data 04/08/2020,
en compliment de l’encàrrec per contracte menor amb exp. 53209.

2.

El Projecte ha estat exposat al públic des del 18/08/2020 al 30/09/2020 sense que s’hi
hagi presentat cap al·legació/reclamació. Per tant, havent finalitzat el 30 de setembre de
2020 el termini d’informació publica de trenta dies hàbils sense que s'hagi presentat cap
al·legació, ha quedat aprovat definitivament, publicant-se al BOP el 08/10/2020 i al DOGC el
09/10/2020.

3.

L’objectiu d’aquest Projecte és ampliar la instal·lació elèctrica existent de Can Pasqual,
edifici destinat a equipament municipal, del carrer Cavallers, 26, mitjançant l’aplicació del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Decret nº 842/2002 del 2 d’agost de
2002, i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITC. El pressupost de Projecte
PEC és de 34.648,33 € (IVA inclòs),

4.

Atesa la situació de pandèmia actual i motivat per la manca d’espais de treball
adequats que compleixin els requeriments normatius, s’ha posat de manifest la necessitat
d’incorporar la instal·lació de xarxa informàtica al projecte aprovat definitivament
addicionant els elements informàtics necessaris amb la finalitat de millorar
substancialment la velocitat de la xarxa dels nous llocs de treball així com l’accessibilitat de
les connexions de la planta 2a, amb nova tecnologia i connectivitat segons la tendència de
mercat actual.
Aquesta millora estaria formada pels següent elements informàtics i la seva instal·lació:

5.

Subministrament de material informàtic per a formació de RACK en planta segona
format per:
1.

1 ut. Armari RACK de 16U de 600 ampl. X 600 llarg, compatible amb els
estàndards ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494 (PART1) y
DIN41494 (PART7).

2.

2 ut. Commutador de xarxa HP Ref. JG963A#ABB) HP HPE 1950-48G2SFP+-2XGT-PoE+ (Commutador L3 Gestionat 48 x 10/100/1000
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(PoE+) + 2 x 10 Gigabit Ethernet / 1 Gigabit Ethernet SFP+ + 2 x 10Gb
Ethernet PoE+ (370 W))

2.
1.

3.

4 ut. Transceptor HP 10GB JD092B - PE X130 (Mòdul de transceptor
SFP+ 10 GigE 10GBase-SR LC)

4.

4 ut. Patch Pannel 24p CAT6a.

5.

1 ut. Safata armari RACK per ubicació d’equips elèctrics i
comunicacions

6.

1ut. SAI de 1500 VA.

Subministrament i instal·lació de cablejat de connexió entre el RACK situat a la planta
baixa i el RACK situat a la planta segona. Cablejat categoria CAT6A. Distancia aprox: 50
m.
Subministrament i instal·lació de cablejat de alimentació de les preses de xarxa RJ45
des del RACK de la planta segona als nous mecanismes ubicats als nous llocs de
treballs a la sala gran de la planta segona segons plànol de distribució. Cablejat
categoria CAT6A. Punts de connexió 44. El cablejat anirà ubicat a les mateixes
canaletes de distribució que el cablejat elèctric nou. Línies: 8 x 25 m (línies més
allunyades) + 12 x 20 m (línies intermitges) + 24 x 15m (línies pròximes a RACK) = 800
m de cablejat.
El Pressupost d’aquesta instal·lació és de 11.315,70 € (sense IVA)

6.

Aquests elements han estat prèviament consensuats i validats pel departament
d’informàtica d’aquest Ajuntament.

7.

El 10 de febrer de 2021, amb ID Registre E/02517-2021 s’ha presentat el Projecte
Refós que incorpora la instal·lació informàtica amb les partides abans descrites. Aquest
projecte tècnic proporciona la informació necessària per executar els treballs per tal
d’ampliar la instal·lació elèctrica existent i la d’informàtica i xarxa, de forma eficient i
sostenible, en condicions adequades de seguretat i salut.

8.

El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC), segons Projecte Refós, és de 39.950,68
€ (IVA no inclòs), TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTAVUIT CÈNTIMS, o 48.340,32 € (IVA inclòs), QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS
QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (IVA inclòs), que es desglossa de la
següent manera:
RESUM DEL PRESSUPOST:
ELECTRICITAT
SEGURETAT I SALUT
INFORMÀTICA

27.848,98 €
786,00 €
11.315,70 €

TOTAL PRESSUP. D’EXEC. PER CONTRACTE–PEC (sense IVA):
39.950,68 €
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21 % IVA:

8.389,64 €

TOTAL PRESSUP. D’EXEC. PER CONTRACTE–PEC (amb IVA):
48.340,32 €
Aquest pressupost inclou el Pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, pel
subministrament e implantació dels sistemes de seguretat i salut i equips de protecció
personal necessaris. El pressupost també inclou el cost de la gestió de residus i el cost del
control de qualitat, que es consideren inclosos en les partides de l’obra.
El projecte contempla els costos totals aplicant la quota vigent de l’impost sobre el valor
afegit (IVA), que és del 21%. En el moment de licitar el projecte, s’haurà de tenir en compte
l’actualització de l’import de tots els conceptes inclosos en el pressupost així com també el
tipus de la quota de l’impost sobre el valor afegit (IVA), que estigui en vigor en aquell
moment.
Fonaments de Dret
1. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
2. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
3. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
publicat al BOE núm. 264, de 4 de novembre de 2003.
4. Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Bens de les
entitats Locals, publicat al BOE núm. 161, de 7 de juliol de 1986.
5. INSTRUCCIÓ 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat
Industrial, en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels
organismes de control, que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre
d’Instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
6. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Decret nº 842/2002 del 2 d’agost
de 2002, i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITC.
7. La competència en la matèria és de l’alcalde, en virtut de les previsions dels articles
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu
homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. No obstant, aquest la delega en la Junta de
Govern Local, mitjançant resolució núm. 1580, de data 17 de juny de 2019.
ACORDA
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Primer APROVAR, el projecte tècnic denominat “Projecte refós elèctric i informàtic d’ampliació
d’un edifici destinat a equipaments municipals, a nom de l’ajuntament d’Esparreguera situat al
Carrer Cavallers, 26 de la població d’Esparreguera” amb un pressupost d’Execució de
Contracte (PEC) de 39.950,68 € sense IVA (trenta-nou mil nou-cents cinquanta euros amb
seixanta vuit cèntims) i 48.340,32 € (quaranta-vuit mil tres-cents quaranta euros amb trentados cèntims, IVA inclòs)
Segon: TRASLLADAR aquest acord a la mercantil CONSULTORIA ABRERA TÈCNICS XMP
2007, SL.
Tercer: TRASLLADAR el present acord a la Regidoria d’Urbanisme i Paisatge Urbà, a l’Àrea de
les Persones i a la Intervenció Municipal.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de l
´alcalde.
Francesc Fernández Ferran
Secretari/a
Esparreguera, a data de la signatura electrònica
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