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08/06/2017 SECRETARI

JOAQUIM CARITG PADROSA, Secretari de l’Ajuntament de Fornells de la Selva,
CERTIFICO: Que en la sessió de Ple ordinària de data 25 de maig de 2017, entre
altres, es prengué el següent acord:
5. Projecte d'obra pública: "Millora i renovació de serveis i paviments del carrer
Sant Cugat". Aprovació inicial.
Vist el projecte d’obra pública titulat: "Millora i renovació de serveis i paviments del
carrer Sant Cugat" (que refon en un sol document el projecte inicial redactat l’any 2014
per l’enginyer Bartomeu Soley -que va des de la Plaça Catalunya fins a la bòbilaafegint el canvi de lluminàries per LED, i el tram encarregat a ABM Serveis
d’enginyeria i consulting SLU., que va des de la bòbila fins al pont sobre la variant).
Atès que l’informe preceptiu dels serveis tècnics municipals acredita que el projecte
presentat dona compliment a la normativa urbanística del municipi, i reuneix tots els
documents i requisits que exigeixen l’article 123 del RDL 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i els articles 24
a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que l’informe citat també posa en relleu que el projecte d’obres de referència
conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de
24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció, cosa que fan avinent de forma expressa, els serveis
tècnics municipals, per imperatiu de l’article 17.2 del RD 1627/1997. Així com que
dona compliment a les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, regulats en l’Ordre VIV/561/2010.
Atès que la finalitat del projecte és remodelar la secció del carrer actual per tal
d’incorporar un carril bici que connecti el nucli amb la rotonda sobre la variant de la NII, la renovació de la capa de rodadura de tot el carrer, la renovació de la xarxa
d’aigües pluvials, la renovació de l’enlllumenat i la renovació de la xarxa d’aigua
potable al primer tram.
Atès que el pressupost d’execució per contracte del projecte, posat en relació amb els
ingressos ordinaris del pressupost, determina la competència del Ple amb vista a
l’aprovació del projecte, vist el que disposa la Disposició addicional segona del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obra locals requereix, segons
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per
un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva.

Narcís Boschdemont
Esparraguera
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El Ple, per unanimitat dels 10 membres presents, ACORDA:
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Narcís Boschdemont
Esparraguera

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra pública titulat: "Millora i
renovació de serveis i paviments del carrer Sant Cugat", redactat per ABM, Serveis
d’enginyeria i consulting SLU., amb un pressupost d’execució per contracte de
436.569,42€.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies,
mitjançant anuncis al BOP, en el diari “El Punt Avui i en el tauler d’edictes de la
Corporació, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i sol·licitar els informes
tècnics que procedeixin.
TERCER.- DONAR PUBLICITAT per mitjans telemàtics, de la convocatòria
d’informació pública de l’aprovació inicial del projecte i dels acords d’aprovació que
s’adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web de l’Ajuntament
(www.fornellsdelaselva.cat).

I, perquè consti, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, expedeixo el present
certificat.
Fornells de la Selva.
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