Per l'expedient del departament gestor
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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 01/06/2022, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG220605:

ASSUMPTE
Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària Construcció d'una nova coberta fotovoltaica i altres millores a
les Termes Romanes
Número d'expedient X116/2022/000007

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
En data 28 de setembre del 2021, per decret de ponent delegat es va aprovar l'expedient de contracte menor i
l'adjudicació del servei per a la diagnosi estructural de la coberta i posterior redacció del projecte de Reparació de les
Termes Romanes (N801/2021/000448), a l'empresa BAC Engineering Consultancy Group SL (CIF B-66 113 457), per
un import total 10.890,00 euros (IVA inclòs).
En data 5 d'octubre del 2021, per decret de ponent delegat es va aprovar l'expedient de contracte menor i
l'adjudicació del servei d'enginyeria d'instal·lació fotovoltaica a les Termes Romanes (N801/2021/000449), a
l'empresa JG Ingenieros SA (CIF A-08 606 410), per un import total de 8.712,00 euros (IVA inclòs).
En data 5 d'octubre del 2021, per decret de ponent delegat es va aprovar l'expedient de contracte menor i
l'adjudicació del servei per a la redacció del projecte Rehabilitació de cobertes, lluernari fotovoltaic i
d'acondicionament tèrmic del museu de les Termes Romanes (N801/2021/000447), a l'empresa Arriola & Fiol
Arquitectes SCP (CIF J-58 516 873), per un import total 18.150,00 euros (IVA inclòs).
En data 18 de maig del 2022, amb Registre General d'Entrada 2022018850, l'arquitecte Andreu Arriola Madorell,
presenta el Projecte d'obra municipal ordinària Construcció d'una nova coberta fotovoltaica i altres millores a les
Termes Romanes.
Vist el Projecte d'obra municipal ordinària de construcció d'una nova coberta fotovoltaica i altres millores a les Termes
Romanes (X116/U633/2022/000007); amb un pressupost d'execució per contracte d'1.008.970,50 € (IVA inclòs),
essent la base 833.859,92 € més l'IVA 21% 175.110,58 € (IVA inclòs); promogut per l'Ajuntament i redactat pels
despatxos professionals Arriola & Fiol Arquitectes SCP -apartat d'arquitectura-, BAC Engineering Consultancy Group
SL -apartat d'estructura-, i JG Ingenieros SA -apartat d'instal·lacions-.
L'esmentat projecte, que contempla la restauració de la coberta i la rehabilitació integral del conjunt de les Termes
Romanes amb l'actualització i modernització de llurs instal·lacions amb criteris de sostenibilitat i d'estalvi energètic, es
divideix en dues fases:
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-Lot 1 -Restauració coberta, paraments interiors i exteriors, amfiteatre i il·luminació-: pressupost de 561.198,48 € més
l'IVA de 117.851,68 €: essent el total per import de 679.050,16 € (IVA inclòs).
-Lot 2 -Cortinatge enfosquidor-: pressupost de 272.661,44 € més l'IVA de 57.258,90 €: essent el total per import de
329.920,34 € (IVA inclòs).
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En data 18 de maig del 2022, la cap del Departament Gestió de Projectes, emet informe tècnic favorable a la seva
aprovació.
D'acord amb els articles 234 i 235 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 36 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número
AALB190015 de 27/06/2019 publicat al Butlletí Oficial de la Província , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

ACORD
PRIMER- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de construcció d'una nova coberta fotovoltaica i
altres millores a les Termes Romanes (X116/U633/2022/000007); amb un pressupost d'execució per contracte
d'1.008.970,50 € (IVA inclòs), essent la base 833.859,92 € més l'IVA 21% 175.110,58 €; promogut per l'Ajuntament i
redactat pels despatxos professionals Arriola & Fiol Arquitectes SCP -apartat d'arquitectura-, BAC Engineering
Consultancy Group SL -apartat d'estructura-, i JG Ingenieros SA -apartat d'instal·lacions-.
L'esmentat projecte, que contempla la restauració de la coberta i la rehabilitació integral del conjunt de les Termes
Romanes amb l'actualització i modernització de llurs instal·lacions amb criteris de sostenibilitat i d'estalvi energètic, es
divideix en dues fases:
-Lot 1 -Reparació de l'edifici de les Termes-: pressupost de 561.198,48 € més l'IVA de 117.851,68 €: essent el total
per import de 679.050,16 € (IVA inclòs).
-Lot 2 -Cortinatge enfosquidor-: pressupost de 272.661,44 € més l'IVA de 57.258,90 €: essent el total per import de
329.920,34 € (IVA inclòs).

SEGON- Sotmetre a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la publicació al Butlletí
oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i exposar en el tauler d'edictes municipal.
TERCER- Considerar aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública no s'hi presenta cap
al·legació.

PEU DE RECURS
La qual cosa es comunica, tot indicant que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, no
és susceptible de recurs, i això sense perjudici que s'hi pugui exercir el que s'estimi procedent, de conformitat amb el

Aquest document pot ser comprovat amb l'original emès per l'Ajuntament a la següent direcció https://seu.santboi.cat/validacion, amb el codi CSV 14610754722165544564

2/3

que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 02/06/2022
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