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JOAQUIM CARITG PADROSA, Secretari de l’Ajuntament de Fornells de la Selva,
CERTIFICO: Que en la sessió de Ple ordinària de data 29 de setembre de 2016, entre
altres, es prengué el següent acord:
5. Projecte d'obra pública: "Grades i formació de nous serveis al camp de
futbol". Aprovació definitiva.
Vist l’acord plenari de data 31 de març de 2016, pel qual es va aprovar inicialment i es
va sotmetre a informació pública el projecte d’obra pública municipal titulat “Grades i
formació de nous serveis al camp de futbol”
Atès que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al.legació ni
reclamació.
Atès que a petició de l’Ajuntament l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona (DIPSALUT) ha emès informe en referència a les instal.lacions d’aigua i
legionel.losi, efectuant una sèrie de consideracions que el redactor ha incorporat en el
text refós del projecte que es sotmet a aprovació definitiva.
Atès que tractant-se d’un projecte d’obra municipal el tràmit procedent és l’aprovació
definitiva del projecte (article 37 del ROAS) i l’òrgan competent el Ple per superar el
pressupost d’execució del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
El Ple, per 6 vots a favor de CiU, 3 abstencions d'ERC i 1 vot en contra de Veïns-CP,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte d’obra pública titulat “Grades i
formació de nous serveis al camp de futbol”, refós en un nou document per tal
d’incorporar-hi les prescripcions informades per DIPSALUT, redactat per l’arquitecte
dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès, Sr. Manuel Alemany i Masgrau,
amb un pressupost d’execució per contracta de 570.131,74 euros;
SEGON.- DISPOSAR la publicació dels presents acords al BOP, DOGC, tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, diari EL PUNT AVUI i a la pàgina web municipal amb
expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.

I, perquè consti, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, expedeixo el present
certificat.
Fornells de la Selva, 10 d'octubre de 2016
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El Secretari,
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