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MCB/elm 
 

DECRET 
 
 
Relació de fets. 

 
1. Els serveis tècnics municipals han redactat el projecte que porta per títol 
<Projecte de millora de l’itinerari de vianants al camí vell de Vilatenim. Rotonda 
Arquitecte Giralt> amb un pressupost d’execució per contracte, que inclou IVA, 
de 49.859,74 € (quaranta-nou mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb setanta-
quatre cèntims).  
 
2. El <Projecte de millora de l’itinerari de vianants al camí vell de Vilatenim. 
Rotonda Arquitecte Giralt > té la naturalesa d’obra municipal ordinària, i conté 
els documents necessaris per identificar el seu objecte així com els elements 
per a dur a terme la seva execució entre els que inclou el preceptiu estudi de 
seguretat i salut. 
 
3. L’aprovació d’un projecte d’obra municipal ordinària, depèn per una part, de 
la seva quantia, com a límit absolut respecte a l’atribució de la competència per 
a l’aprovació del projecte, i, per altre banda depèn també de si aquesta obra, en 
el cas de tenir el caràcter o naturalesa d’una obra d’inversió, s’ha inclòs o 
previst al pla d’inversions del Pressupost municipal. 
 
4. Vist l’informe jurídic de data 5 de juny de 2018, que consta a l’expedient, 
favorable a l’aprovació inicial del projecte. 
 
Fonaments de dret.  
 
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la seva aprovació inicial, la 
submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació 
definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, 
propi de les obres de reparacions menors i de conservació i manteniment a què 
fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 de l’esmentat Decret 179/1995. 
 

Àrea de gestió: Serveis Urbans 
Unitat administrativa: Obres Ordinaries 
Número d’expedient: GSUR2018000184 
Interessat/da: Ajuntament De Figueres 
Assumpte: PROJECTE DE MILLORA DE L'ITINERARI DE 

VIANANTS AL CAMÍ VELL DE VILATENIM 
ROTONDA ARQUITECTE GIRALT 
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Aquesta Alcaldia és competent per aprovar el citat projecte de conformitat amb 
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya segons l’atribució de competències establerta a la 
Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
 
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat 
<Projecte de millora de l’itinerari de vianants al camí vell de Vilatenim. Rotonda 
Arquitecte Giralt > amb un pressupost d’execució per contracte, que inclou IVA, 
de 49.859,74 € (quaranta-nou mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb setanta-
quatre cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 304R6 15320 
62100- Adaptació itinerari vianants C. Cívic M. Ham. 
 
2n.- Exposar al públic l’expedient i el projecte, per un termini de trenta dies, des 
de l’anunci de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
la presentació d’al·legacions. Publicar el contingut d’aquest projecte al web 
municipal per a facilitar-ne la seva consulta, en aquest mateix termini 
d’exposició pública. 
 
3r.- Sol·licitar els informes de les companyies de serveis afectats.   
 
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
 En dono fe 
L'alcaldessa presidenta La secretària 

 
[Firma01-01]      [Firma02-01] 
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