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DECRET
El dia 6 de març de 2018 l’Alcaldia Presidència va aprovar inicialment el
projecte d’obra municipal ordinària que porta per títol “Projecte d´adequació de
l´accessibilitat i de la pavimentació en l´entorn de la plaça de l´Estació i el
carrer Migdia”, amb un import total d’execució per contracte, que inclou IVA, de
tres-cents noranta-tres mil vuit-cents setze euros amb noranta-sis cèntims
(393.816,96 €).
El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant publicació d’anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament el dia 8 de
març de 2018, als setmanaris locals el dia 13 de març de 2018, al Butlletí
Oficial de la Província el dia 15 de març de 2018, i es va publicar el projecte al
web municipal per facilitar-ne la consulta en aquest mateix termini d’informació
pública.
No s’han presentat al·legacions a l’aprovació inicial del projecte dins del termini
d’informació pública.
S’ha demanat informe a les companyies de serveis. En el tràmit d´informació
pública, hem rebut informe de Endesa Distribución SLU i de Figueres de
Serveis, SA.
Vist l’informe emès pels tècnics municipals de data 8 de maig de 2018
favorable a l’aprovació definitiva del “Projecte d’adequació de l’accessibilitat i
de la pavimentació en l’entorn de la plaça de l’Estació i el carrer Migdia”.
L’aprovació d’un projecte d’obra correspondrà a l’òrgan que tingui atribuïda la
competència per contractar (articles 52 i 53 del TRLMRLC), podent
correspondre a L’Alcalde/ssa o al Ple segons l’atribució de competències en
matèria de contractació en les entitats locals establerta a la Disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic. Per altre banda, l’aprovació d’un projecte d’obra municipal
ordinària, depèn de si aquesta obra, tenint el caràcter o naturalesa d’una obra
d’inversió, s’ha inclòs o previst al pla d’inversions del Pressupost municipal
(article 166.1.a) de la Llei d’hisendes locals).
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Fonaments jurídics.
Per determinar l’òrgan competent per a l’aprovació dels projectes d’obres: els
articles 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, la Disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Pel que fa a la classificació de les obres, a la documentació mínima que ha
d’incorporar un projecte d’obra local ordinària i al procediment d’aprovació del
mateix: el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny i els articles 231 i següents de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
També serà d’aplicació la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i resta de normativa concordant.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
1r.- Aprovar definitivament el projecte denominat “Projecte d´adequació de
l´accessibilitat i de la pavimentació en l´entorn de la plaça de l´Estació i el
carrer Migdia”, amb un pressupost d’execució per contracte, que inclou l’IVA,
de 393.816,96 € (tres-cents noranta-tres mil vuit-cents setze euros amb
noranta-sis cèntims).
2n.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.
3r.- Publicar el projecte aprovat definitivament al portal de la transparència, per
al seu accés i consulta pública, d’acord amb el que disposa l’article 10,1,d) de
la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern.
Figueres, el dia que signem aquest document
L'alcaldessa presidenta

En dono fe
La secretària

[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
11/05/2018 14:41:38

CPISR-1 C
CRISTINA POU
MOLINET
11/05/2018 14:44:51

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de
0abd57a2-5377-4ece-83b7-0aaf0aa678ce
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de
0abd57a2-5377-4ece-83b7-0aaf0aa678ce
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

