Núm. de Decret i Data:
2019DECR000607 28/11/2019

DECRET DE L’ALCALDIA
EXPEDIENT NÚM.: 2398 – 000009 – 2019 (X2019001779)
TÍTOL: PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES
“PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA JOSEP MADRENYS DE
VILOBÍ D’ONYAR.”
1.- Vist el projecte d’obres “Projecte d’adequació del pati de l’escola Josep Madrenys
de Vilobí d’Onyar” elaborat per l’arquitecte Sr. Marc Quintana i Girona, i que l’ha entrat
per l’associació de pares i mares Josep Madrenys, el qual el presenta i demana que
l’assumeixi i executi l’ajuntament.
2.- L’objecte del present projecte és la reforma de l’actual pati de l’Escola Josep
Madrenys del municipi de Vilobí d’Onyar.
3.- El pressupost d’execució per contracte ascendeix a 34.978,14 € (IVA inclòs)
4.- Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb
allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)
5.- Vistos els informes tècnics i de secretaria intervenció favorables a l’aprovació inicial
del projecte i que consten en l’expedient.
6.- 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.
7.- Atès que d’acord amb la provisió d’alcaldia de data 28 de novembre de 2019 es
considera oportú, a l’empara de l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’aplicació de la
tramitació d’urgència en el procediment d’aprovació del present projecte d’obra
ordinària pels següents motius:
“ atès que hi ha partida pressupostària per executar aquest projecte durant l’any 2019,
i atès que les obres d’adequació del pati de l’Escola Josep Madrenys de Vilobí d’Onyar
s’haurien de realitzar aprofitant les festes de Nadal per tal de no perjudicar o alterar
l’activitat lectiva.”
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de l’Alcaldia de conformitat amb el
que es disposa 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 LCSP, es proposa la següent DECRET:

Primer: Autoritzar a l’Associació de pares i mares de l’Escola Josep Madrenys a la
redacció del projecte d’obres “Adequació del pati de l’escola Josep Madrenys de Vilobí
d’Onyar”.
Segon: Aprovar inicialment el projecte d’obres “Adequació del pati de l’escola Josep
Madrenys de Vilobí d’Onyar” elaborat per l’arquitecte Sr. Marc Quintana i Girona amb
un pressupost d’execució per contracte de 34.978,14€ (IVA inclós).
Tercer: Aprovar, conforme al previst a l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació
d’urgència del procediment d’aprovació del projecte bàsic i executiu, corresponent a
l’obra anomenada “Adequació del pati de l’escola Josep Madrenys de Vilobí d’Onyar”,
pel motius exposats en l’antecedent 7 del present acord. La tramitació per urgència
suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat.
Quart: Sotmetre el citat projecte a d’informació pública per un termini de quinze dies
hàbils 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.
Cinquè: 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.
Sisè: D’acord amb el que disposa l’article 37.2 del ROAS Simultàniament a la
informació pública s’haurà de sotmetre a informe o autorització d’altres
administracions, quan ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra que es
tracti, demanar autorització al departament d’educació de la Generalitat de Catalunya
d’acord amb l’art.164 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura

