
ACORD DE   JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número: T2322021000001  Projecte  executiu  del  mobiliari, 
equipament perruqueria i audiovisuals pel Centre Cívic La Guàrdia a la Plaça 
de la Pau. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  el  projecte  executiu  del  mobiliari,  equipament 
perruqueria i audiovisuals pel Centre Cívic La Guàrdia a la Plaça de la Pau.

L’arquitecta Blanca Noguera Pujol-Xicoy, i el seu equip han redactat el projecte 
executiu del mobiliari, equipament perruqueria i audiovisuals pel Centre Cívic 
La Guàrdia a la plaça de la Pau.

Atès que el pressupost d’execució per contracta del projecte (87833,19 €, IVA 
inclòs), posat en relació amb els ingressos ordinaris determina la competència 
d’aquesta Alcaldia amb vista a l’aprovació del dit projecte, vista la disposició 
addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 de 8 de 
novembre.

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes de subministrament locals 
requereix, segons l’article 8 i 37.6 del ROAS, és suficient que l’òrgan competent 
de la corporació aprovi la documentació descrita a l’article 35.2 del ROAS.

Vist que la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 22 
de  desembre  de  2020,  aprovar  el  projecte  del  mobiliari,  equipament  de 
perruqueria i audiovisuals pel centre cívic La Guàrdia, a la plaça de la Pau, de 
Sant Vicenç dels Horts.

Vist l’informe emès per la cap d’urbanisme, projectes i obres públiques, del qual 
es desprèn la urgència del present acord i que es transcriu a continuació:

“
 INFORME:

El projecte que es vol aprovar recull  el  mobiliari,  l’equipament  de perruqueria i  els  
audiovisuals necessaris per equipar el Centre Cívic La Guàrdia, un cop finalitzades les  
obres de construcció.

Està  dividit  en  quatre  apartats,  cadascun  dels  quals  consta  de  memòria,  plànol  i  
pressupost:

1.Mobiliari.



2.Equipament de perruqueria.

3.Equipament d’audivisuals.

4.Equipament de cuina – taules.

L’Ajuntament va fer l’encàrrec de la redacció del projecte a l’Àrea Metropolitana de  
Barcelona en data 20 d’octubre de 2020, atès que també va ser qui es va encarregar  
de redactar el projecte. 

El projecte es va entrar per registre a través de l’EACAT el 30 de novembre de 2020  
(E2020024340).

Va ser aprovat per la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 22 de  
desembre de 2020.

El projecte compleix els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de  
les entitats locals de Catalunya (ROAS), aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13  
de juny, llevat de l’informe de l’oficina de supervisió previst a l’article 235 de la mateixa  
llei.

A part de l’aprovació del projecte es fa necessari la seva exposició pública.

Atès  que  el  finançament  per  a  la  compra  d’aquest  mobiliari  penja  del  Programa 
General  d’Inversions  de  la  Diputació  de  Barcelona,  i  és  necessari  que  la  compra  
estigui adjudicada al mes de setembre, es sol·licita que la seva aprovació es faci per  
urgència.

Per tot això exposat , ES PROPOSA:

Primer.  Aprovar  el  projecte  de  MOBILIARI,  EQUIPAMENT  DE  PERRUQUERIA  I  
AUDIOVISUALS PEL CENTRE CÍVIC LA GUÀRDIA, A LA PLAÇA DE LA PAU, DE  
SANT VICENÇ DELS HORTS redactat per l’arquitecta Blanca Noguera Pujol-Xicoy i el  
seu equip, amb un import de 87.833,19 € IVA inclòs.

Segon. Publicar aquest acord juntament amb la memòria al portal de transparència, la  
revista municipal i al tauler d’anuncis.

Tercer. Donar trasllat al Departament d’Economia d’aquest Ajuntament.

Quart. Aprovar-ho per urgència per poder arribar a temps als terminis que ens marca  
el PGI de la DIBA.”

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2019LLDR001011 de data 25 de juny de 2019, 
publicat en el BOP d'11 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local acorda:



ACORDS

Primer.- Aprovar la urgència del present acord en base a l’informe emès per la 
Cap d’Urbanisme, Projectes i Obres Públiques.

Segon.-  Aprovar  el  projecte  del  mobiliari,  equipament  de  perruqueria  i 
audiovisuals pel centre cívic La Guàrdia, a la plaça de la Pau, de Sant Vicenç 
dels Horts, redactat per l’arquitecta Blanca Noguera Pujol-Xicoy, i el seu equip, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 87833,19 €, IVA inclòs.

Tercer.-  Publicar  aquest  acord  i  la  memòria  al  portal  de  transparència,  la 
revista municipal i al tauler d’anuncis.

Quart.- Donar trasllat al Departament d’Economia d’aquest Ajuntament.

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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