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A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

JORDI VIVES PUIG, Secretari - Interventor de l’Agrupació dels ajuntaments de Pacs
del Penedès i Les Cabanyes (Alt Penedès),
CERTIFICO :
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23 de febrer de 2021, amb el
quòrum exigit pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la refosa de la llei municipal i règim local
de Catalunya, amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre, entre altres, la resolució
de la següent part expositiva i dispositiva:

SETÈ.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
ALS CARRERS DEL BARRI L’AGRICOLA DE PACS DEL PENEDÈS.
L’objecte d’aquest projecte es el descriure les actuacions a realitzar per poder millorar l’enllumenat
existent, acomplir la normativa vigent en quant a compliment d’enllumenat exterior, solucionant
els problemes de suports i enllumenaries antigues i millorar adaptar-los a les proteccions i el control
del nou enllumenat tipus LED.
Ates que l’objectiu del projecte d’obra ordinària és actuar en la zona del Barri l’Agrícola en la que els
darrers temps s’han donat una sèrie de queixes per la sensació per la manca de seguretat
provocada per la manca de llum a la nit, amb la proposta es busca, per una banda a complir amb la
normativa vigent i aconseguir, una il·luminació adequada, i per l’altre intentar aconseguir un estalvi
a la factura de la llum d’entre un 30% i 40%, de manera de que en 4 – 6 anys la intervenció pugui
estar amortitzada.
La intervenció es considera útil i necessària per tal de millorar les condicions de visibilitat i de
seguretat del Barri de l’Agrícola.
Vista la redacció del projecte de millora de l’enllumenat públic als carrers del Barri l’Agrícola de Pacs
del Penedès, redactat per l’arquitecta Maria Almirall Ferrerons – (Arquetipus), presentat en aquest
ajuntament.
Atès l’informe favorable de l’enginyer Tècnic industrial d’assistència tècnica municipal Ivan
Freixedes Almirall, què acredita que el projecte esmentat compleix la normativa vigent així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables, en l’àmbit d’aplicació de les instal·lacions projectades.
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Atès que ens trobem davant unes obres qualificades d’ordinàries, segons disposen els articles 8 i
següents del Decret 179/19 95, de 13 de juny, pel qual s ́aprova el reglament d ́obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Vist el que disposen els articles 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s ́aprova el
reglament d ́obres, activitats i serveis dels ens locals, i demés legislació aplicable, s’acorda,
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de millora de l’enllumenat públic als carrers del Barri
l’Agrícola de Pacs del Penedès redactat per la Sra. Maria Almirall Ferrerons – (Arquetipus), amb un
pressupost d’execució de contracte de 39.985,26 euros, sense IVA, i amb IVA del 21% 48.382,16, en
aplicació dels articles 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s ́aprova el reglament
d ́obres, activitats i serveis dels ens locals.
SEGON.- Sotmetre al públic aquesta resolució d’aprovació inicial del projecte esmentat per un
termini de trenta dies mitjançant anunci al BOP de Barcelona, als taulers d'edictes de
l'Ajuntament i pàgina web municipal, al decurs del qual es podran presentar reclamacions i acabat
el qual i si no es presenten reclamacions, aquesta resolució serà definitiva sense necessitat de nou
acord. L'anunci d'aprovació definitiva caldrà exposar - ho al BOP de Barcelona, al DOGC,
Taulers d'Edictes Municipals i pàgina web de l’Ajuntament.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat,
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