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EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 29 DE GENER DE 2020

PRIMER. PROPOSTA DE BATLIA PER A LA RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES
DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
EXECUTIU I PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS I
ACTIVITATS DE L'OBRA DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A
GENT GRAN DE SANT LLUÍS
S’acorda ratificar l’acord subscrit en data 22.01.2020 entre l’Ajuntament i el Sr. G.C.P.
i, per tant, resoldre de mutu acord el contracte d’assistència tècnica per a la redacció
del projecte executiu de l’obra de reforma i ampliació de la residència per a gent gran
de Sant Lluís subscrit en data 14.08.2017 entre ambdues parts, tot d’acord amb
l’interès públic ja detallat i conforme les següents i particulars estipulacions:
- Fixar la liquidació del servei en 0€, atès que el projecte no s’ha redactat.
- El Sr. G.C.P. no tindrà dret a exigir indemnització per danys i perjudicis amb motiu de
la resolució.
S’acorda ratificar l’acord subscrit en data 22.01.2020 entre l’Ajuntament i 2 pir
Ingenieros- 1 S.L.P. i, per tant, resoldre de mutu acord el contracte d’assistència
tècnica per a la redacció del projecte d’instal·lacions i activitats per a la reforma i
ampliació de la residència per a gent gran de Sant Lluís subscrit en data 11.09.2017
entre ambdues parts, tot d’acord amb l’interès públic ja detallat i conforme les següents
i particulars estipulacions:
- Fixar la liquidació del servei en 0€, atès que el projecte no s’ha redactat.
- 2 pir Ingenieros- 1 S.L.P. no tindrà dret a exigir indemnització per danys i perjudicis
amb motiu de la resolució.
SEGON. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA D'EDIFICI PER A L'AMPLIACIÓ DE LA
RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN
S’acorda aprovar el contracte menor per a la redacció del projecte de reforma d'edifici
per a l'ampliació de la residència per a gent gran i adjudicar-lo a l'arquitecte G.C.P.
per un import de 15.972,00 euros, desglossat en 13.200,00 euros d'import net més
2.772,00 d'IVA al 21%.
La prestació objecte del contracte comprendrà:
- Actualització/aixecament de plànols de l’estat actual.
- Estudis previs i avantprojecte.
- Definició de característiques generals de l’obra (projecte bàsic).
- Desenvolupament i determinació completa de l’obra (projecte executiu).
- Estudi de seguretat i salut.
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TERCER. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS PER A LA
REFORMA D'EDIFICI PER A L'AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT
GRAN
S’acorda aprovar el contracte menor per a la redacció del projecte d'instal·lació i
activitats per a la reforma d'edifici per a l'ampliació de la residència per a gent gran i
adjudicar-lo a 2PIR INGENIEROS 1, SLP per un import de 14.459,50 euros,
desglossat en 11.950,00 euros d'import net més 2.509,50 d'IVA al 21%.
La prestació objecte del contracte comprendrà:
- Treballs preliminars i recopilació d'informació prèvia.
- Redacció de projecte integrat de les instal·lacions (projecte executiu d'instal·lacions i
d'activitats).
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