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14. Adjudicació de l’elaboració de base cartogràfica del sector Can LlosesCan Marcer
José Garcia Hervás, regidor de Gestió urbanística, planejament i projectes de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta davant la Junta de Govern Local,
el següent dictamen:
“En data 11 de març de 2008, la Sra. Marta Vidal Vidal, arquitecta de l’Àrea de
Serveis Territorials, en relació amb el pressupost presentat en data 10 de març
de 2008 per part de l’empresa Gestión y servicios fotogramétricos, SL, ha emès
el següent informe:
“Que es dona per correcte el pressupost amb un import total de 11.925,00 €
(amb IVA inclòs) per la realització d’una base cartogràfica e: 1/1000 d’una zona
de 170 hectàrees (urbanització Can Lloses-Can Marcer). Es lliurarà la
documentació en format “dgn” i “dwg” seguint el Plec de Prescripcions tècniques
de la Diputació de Barcelona.
S’entén que l’arxiu format dwg serà en 2D i 3D i que també es lliurarà una
ortofoto digital en “tif” estàndard o qualsevol altre format. Aquesta serà amb un
mosaic amb resolució 10, 20 i 50 cm/pixel.
Que la restitució i edició cartogràfica serà la base per la realització dels treballs
per realitzar el projecte de reparcel•lació del sector “Can Lloses-Can Marcer”. Es
repercutirà en els costos de gestió de Can Lloses-Can Marcer constituint un cost
a repercutir als propietaris del sector.
S’entén que l’adjudicació es realitzarà anteriorment per tal de tenir una base per
començar els treballs en aquest sector.”
Es proposa a la Junta de Govern Local que adopti els següents acords:
1.- ADJUDICAR els treballs d’elaboració d’una base de cartografia al sector Can
Lloses- Can Marcer, a l’empresa Gestión y Servicios Fotogramétricos, SL, amb
CIF núm. B-61165270, per un import total de 11.925 € (IVA inclòs) amb càrrec a
la partida pressupostària núm. 31000.432.60215.
2.- Notificar l’acord a l’empresa interessada.”
Vist l’informe de la interventora, Sra. Criseida Ramírez Domínguez, el qual
s’adjunta a l’expedient.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda aprovar els
termes del dictamen.

