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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 2 de març de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Habilitació de l’accés del pàrquing del Pavelló municipal del Sot de les Granotes, per poder accedir 
al complex esportiu. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports, referent a la 
contractació dels treballs d’habilitació de l’accés del pàrquing del Pavelló municipal del Sot de les 
Granotes, per poder accedir al complex esportiu. 
 
La fase II del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes (CMESG), va suposar la construcció 
d’una nou pavelló i un pàrquing soterrani amb un accés que connecta amb la recepció del complex 
esportiu. En l’actualitat aquest accés roman tancat al públic, donat que s’han de realitzar algunes 
adaptacions per tal d’habilitar-lo com a espai d’entrada i sortida per als usuaris del complex. 
 
L’obertura d’aquest accés millorarà la circulació de les persones per aquest equipament, ja que no 
hauran de sortir del pàrquing i donar la volta a l’edifici pel carrer exterior fins a l’arribada a l’accés  
principal. A més, permetrà que les persones amb mobilitat reduïda puguin aparcar el seu cotxe 
dins el pàrquing i accedir a l’ascensor del complex, aspecte que ara per ara no es pot considerar 
donat el tancament de l’accés en qüestió. 
 
Les tasques que s’hauran de portar a terme per a aquesta actuació seran els següents: 
 
1.- Subministrament i instal·lació del següent material: 
 

- Panys antipànic de doble fulla (3 ut) 
- Barres antipànic (6 ut) 
- Tanques fast push-touch (3 ut) 
- Joc de manetes amb pom fix (1 ut) 
- Molles hidràukiques Justours (4 ut) 
- Selectors de portes antipànic (2 ut) 
- Llums d’emergència (2 ut) 
- Fluorescent (1 ut) 
- Instal·lació dels tubs necessaris per a les línies elèctriques 
- Adaptació d’una part del paviment per a la instal·lació d’una rampa 
- Tapar amb massilla els forats existents a les parets de l’accés 
- Senyalització de l’accés 

 
Vist el pressupost presentat per Tallers J. Planas, SA, que puja la quantitat total de 2.825,35.-euros 
(IVA inclòs). 
 
Vista la proposta emesa per l’àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc: 
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1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 2.825,35.-euros (Base imposable 2.335.- + 490,35.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.342F0.212 Edificis i altres construccions 
- Concepte: Habilitació de l’accés del pàrquing del Pavelló municipal del Sot de les 

Granotes, per poder accedir al complex esportiu. 
 
2.- Contractar amb Tallers J. Planas, SA, amb NIF A08787947, aquests treballs, conforme el 
seu pressupost número 115, de data 2 de febrer de 2017. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el 
secretari municipal, en dono fe. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 
 
 


