Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 9
de maig de 2022, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REFORMA DEL MERCAT VELL, ÀREA INFANTIL
Identificació de l’expedient 2710/2022
Fets
1.
Es dona compte del Projecte de construcció de Reforma del mercat vell, àrea
infantil, de Calafell, situat al Passeig de la Unió cantonada Ctra. del Sanatori de Calafell,
redactat per ESTUDI NAO SCP, amb un pressupost per contracte de 513.183,81 €IVA
inclòs.

Habilitar una zona d’atenció al públic i control d’accés, adjacent a la porta
d’accés des del C/ de la Unió.
Nous serveis higiènics per a l’ús previst. Dimensionats per una capacitat <
de 150 persones.
Noves dependències: sala polivalent, sala de lactància, despatx de
monitors.
Adaptació espai a normativa vigent en matèria de ventilació (RITE).
Repavimentació sala gran per adaptar-la a nou ús.
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2.
L’objecte d’aquest projecte és reformar un àmbit del Mercat Vell de Calafell,
actualment en desús, per adaptar-lo a zona d’esbarjo infantil, amb les següents premisses:

3.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal que s’adjunta a l’expedient.

4.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal que s’adjunta a l’expedient.

Fonaments de dret
Articles 36 i 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, decret 179/95.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de ÀREA TERRITORI, MOBILITAT I TRANSPORT - URBANISME i per unanimitat
acorda:
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Vist el Decret 2019/3320 de 25 de juny de 2019 de delegació d’atribucions a la Junta de
Govern local.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

92241e30c48f44948cf2edb6ef29d718001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

1.- Aprovar inicialment el Projecte de construcció de Reforma del mercat vell, àrea infantil,
de Calafell, situat al Passeig de la Unió cantonada Ctra. del Sanatori de Calafell, redactat
per ESTUDI NAO SCP, amb un pressupost per contracte de 513.183,81 €IVA inclòs
2. Sotmetre l'anterior acord a informació pública pel termini de trenta dies, en el B.O.P. de
Tarragona, cas de no presentar-se al·legacions es considerarà aprovat definitivament,
sense necessitat de nou acord.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i deforma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
seva notificació.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

92241e30c48f44948cf2edb6ef29d718001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

