AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018

Núm. proposta:

Servei responsable: PIGUEM
Altres serveis que hi col·laboren:

NOM DEL PROJECTE: ACONDICIONAMENT AULES PER A MÚSICA
QUANTITAT MÀXIMA ASSIGNADA: 235.459,56€

Proposta
Títol: Escola de música
Descripció: ‐ Tot i no ser “Escola de Música”, l’Ajuntament disposa d’unes Bases Tècniques
aprovades per arranjar 4 aules de l'escola Pere Torrent amb l’objectiu de fer‐hi activitats
de música que, pot donar una resposta inicial a la necessitat de comptar amb espais per
poder realitzar activitat musical. En relació a la dansa, i atenent a les característiques que
han de tenir aquests espais, Lloret de Mar compta ja amb les sales d’assaig del Teatre
Municipal com espais adients i utilitzats per desenvolupar‐hi aquesta activitat.

Localització de la proposta

1.Pistes atletisme (PE 1A clau 1.4.F)

INFORME TÈCNIC

El POUM de Lloret de Mar classifica la finca on s’ubica l’Escola Pere Torrent de sistema
d’equipament esportiu clau 1.4.F, dins el sector del PE 1A Equipaments Esportius.
El C.E.I.P. Pere Torrent, situat al paratge de Can Rovira de Baix, avui envoltat
d’equipaments esportius, fou construït a meitat dels anys 70 del segle passat, i consta
d’un edifici principal i un edifici més petit anomenat d’autonomia.
En aquest edifici d’autonomia, s’ubiquen actualment un porxo, un gimnàs i dues aules
en la planta baixa i dues aules en la planta pis.
En data 13 de gener de 2017 la JGL, acordà aprovar les Bases tècniques per
l’acondicionament de 4 aules de música en les aules de planta baixa i primera d’aquest
edifici d’autonomia.
Aquesta intervenció consistiria bàsicament en la insonorització tant de paraments
verticals com de horitzontals per tal de no transmetre so i vibracions entre les
mateixes aules, com a l’exterior (sense afectació estructural).
Aquesta adequació no comporta cap variació del paràmetres urbanístics existents, ni
sostre, ni ocupació, ni volum, ni ús.
El pressupost d’execució material de les bases aprovades ascendeix a 235.459,56 €
IVA inclòs.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 235.459,56 €

