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DECRET APROVACIÓ PROJECTE D’OBRA “INSTAL·LACIÓ ASCENSOR A
LA RESIDÈNCIA LA LLAR DEL BISAURA”
Atès, el Decret d’Alcaldia 2021/33, de data 19/03/2021, d’aprovació i adjudicació del
contracte 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.
Atès, que 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.
Atès, que aquest pressupost d’execució per contracte, 83.336,70€, IVA inclòs, posat en
relació amb els ingressos ordinaris del Pressupost de l’Ajuntament, 2.625.430,05€, és
equivalent al 3,174% dels esmentats recursos ordinaris, Capítols 1 a 5, de l’Estat
d’Ingressos del Pressupost de l’Ajuntament 2021, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 22/12/2020 i determina la competència d’aquesta Alcaldia com a òrgan de
contractació per a l’aprovació del dit projecte i posterior licitació i contractació de
l’obra, de conformitat amb el que disposen els articles 53.1o) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i Disposició Addicional Segona.
1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès, que aquest Projecte i l’obra a executar és inclosa en el Programa General
d’Inversions 2020-2023 (PGI) de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la
Diputació en sessió de 30 de juliol de 2020, amb una subvenció prevista de 78.557,64€ i
que, en conseqüència, es disposa del projecte tècnic que possibilita el compliment dels
programes i previsions d’inversió pública, a nivell d’Ajuntament i de Diputació i, en
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darrera instància, es possibilita l’execució de l’obra i satisfacció de les necessitats
públiques de la Residència d’Avis Municipal.
Atès, l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, que 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 (...)”.
Atès, l’informe de Secretaria, que conclou: “(...) 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 (...)” i que “(...) S’informa en sentit favorable sempre que
es compleixin la normativa i tràmits establerts (...).
.
Atès, que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un
període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva.
Atès, que el Projecte cal considerar-lo ben definit, conforme amb les necessitats
públiques de la Residència Municipal així com dels programes, pressupostos,
convocatòries i previsions d’aquest Ajuntament i de la Diputació de Barcelona i conté la
documentació legalment exigida en els articles 24 i ss. del ROAS (Memòria, Plec de
Condicions, Pressupost, Documentació Gràfica i Documents i Projectes Complementaris)
Considerant, allò que estableixen els arts. 231 a 233, 235, 236 i la Disposició Addicional
Segona de la LCSP; Arts. 8, 9, 12, 24 i ss i 37 del ROAS, i arts. 234 i 235 TRLMRLC.
Per tot això,
RESOLC:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat: “Projecte
Bàsic i Executiu- Instal·lació d’Ascensor a la Residència la Llar del Bisaura”, situada al
carrer Patis, 20, 08580 de Sant Quirze de Besora, redactat per l’Arquitecte Sr. Josep
CODI DE L’EXPEDIENT: 298 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_298_CONTRACT OBRA ASCENSOR RESIDENCIA
MUNIC SUBV DIBA PGI
Plaça Major, 1 - 08580

Ajuntament de Sant Quirze de Besora T. 93 852 90 17
info@ajsantquirze.cat

www.ajsantquirze.cat

APROVAT
04/06/2021 13:45

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC
_2021/68_DECRET APROV PROJ OBRA ASCENSOR RESIDÈNCIA_04062021
(versión 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: MNTP8-TJ2QL-E1JFI
Data d'emissió: 7 de Juny de 2021 a les 11:20:07
Pàgina 3 de 4

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14100352 MNTP8-TJ2QL-E1JFI 2D8A1CDBC5704607E08B5FCF5EA2AECC65A291E6) 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

Núm.: 2021/68
ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora.Signat 04/06/2021 12:58
2.- Secretari Interventor de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora.Signat 04/06/2021 13:45

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.
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies
hàbils, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP, a la pagina web
de l’Ajuntament, Perfil del Contractant, i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, per
a la presentació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, comunicar-ho a “La Llar del
Bisaura, S.L.”, empresa adjudicatària de la prestació del Servei de gestió integral i
administració de la Residència d’Avis Municipal; Servei de Salut Pública d’Osona a la
Catalunya Central, amb correu electrònic: salutpublica.osona.cc@gencat.cat, i al Servei
d’Equipaments i Espais Públics de la Diputació, com a òrgan o departament gestor o
tramitador del PGI, per tal que, tots ells, en el termini d’un mes puguin presentar, si
escau, al·legacions, suggeriments i reclamacions en relació al contingut del projecte,
llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
Quart.- De no presentar-se cap al·legació, reclamació ni suggeriment en el període
d’informació pública i comunicació o audiència a les empreses i organismes esmentats,
el projecte quedarà automàticament i definitivament aprovat sense necessitat de nova
resolució expressa. De presentar-se’n, seran resoltes per aquesta Alcaldia en el termini
màxim d’un mes, que acordarà, si escau, l’aprovació definitiva del projecte.
Cinquè.- Complir la normativa del Programa General d’Inversions 2020-2023 (PGI) de la
Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la Diputació en sessió de 30 de juliol de 2020,
així com totes les prescripcions i indicacions que estableixi la Diputació, en relació a
l’execució del projecte i efectivitat de la subvenció.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que
celebri.
Sant Quirze de Besora, l’Alcalde i el Secretari, a data de signatura electrònica
Signat electrònicament per qui s’indica.
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