Expedient núm. X2019001286 - 2398-000008-2019
La secretària de l’Ajuntament,
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en SESSIÓ ORDINÀRIA de data 23 d´octubre
de 2019, adoptà, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord
que transcrit literalment diu:
Títol:
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR
Antecedents
1.- En data 22 d’octubre de 2019 RE2019004930 ha tingut entrada el projecte bàsic i
executiu de reforma i ampliació de l’edifici de vestidors del camp de futbol municipal de
Vilobí d’Onyar
2.- L’objecte del projecte es la reforma i ampliació de l’edifici de vestidors existent del
camp de futbol municipal. L’àmbit de l’actuació de reforma interior queda limitada als
vestidors i lavabos de públic existents i exteriorment a la coberta i façanes de l’edifici
de vestidors més antic.
L’ampliació consisteix en la construcció d’un nou volum per allotjar els lavabos de
públic que queda separat de l’edifici de vestidors per permetre la construcció d’un
magatzem i la sala d’instal·lacions en una fase posterior.
3.- El pressupost d’execució per contracte ascendeix a 207.601,94 euros (IVA inclòs)
4.- Per l’arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva s’ha informat
favorablement pel què fa al contingut mínim del projecte d’acord amb el ROAS i la llei
de contractes del sector públic, i a la seva compatibilitat urbanística amb el
planejament urbanístic municipal.
Fonaments jurídics
De conformitat amb lo establert en els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Vist l’article 37 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya en relació a la tramitació dels projectes
d’obres.

Per tot l’exposat, i atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest
ajuntament, mitjançant Decret núm. 320/2019 de data 8 de juliol de 2019,per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer: Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de
l’edifici de vestidors del camp de futbol municipal de Vilobí d’Onyar amb un pressupost
d’execució per contracte de 207.601,94 euros (IVA Inclòs).
Segon: Sotmetre el citat projecte a d’informació pública per un termini de trenta dies
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el
BOPG, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, a l'efecte de
presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tercer:- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat
definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris
per a la seva publicació.
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