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ACORD
Títol:
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE VORERES AL PASSEIG
DE LA CROSA DE VILOBÍ D’ONYAR
Antecedents
1.- L’objecte d’aquest projecte és definir, descriure i pressupostar les obres
necessàries per l’adequació de les voreres del Passeig de la Crosa que va des del c/
Empordà fins la travessia del Passeig de la Crosa, de Vilobí d’Onyar, comarca de la
Selva.
L’Ajuntament ha demanat al tècnic que subscriu que el pressupost es desglossi per tal
de poder realitzar les obres en set actuacions diferents i que són:
1a Fase: c/ de l’Empordà a passatge
2a Fase: passatge a c/Joan Maragall
3a Fase: c/ Joan Maragall a c/ Pere Antoni
4a Fase: c/ Pere Antoni a c/ Montseny
5a Fase: c/ Montseny a c/ Pirineus
6a Fase: c/ Pirineus fins c/sense obrir
7a Fase: c/ sense obrir fins Travessia Passeig de la Crosa
Es preveuen petites actuacions a la xarxa de serveis que es descriuen a continuació:




Xarxa de sanejament: es preveu es la realització d’embornals sifònics
connectats a la xarxa general a l’inici dels nous passos elevats, així com el
desplaçament dels que estan situats a passos de vianants.
Xarxa d’abastament d’aigua potable i reg. La única actuació prevista a la xarxa
d’abastament d’aigua es la connexió de la xarxa de reg. Està previst una xarxa
de reg per degoteig.
Xarxa d’enllumenat públic. Les úniques actuacions a realitzar són:
-Desplaçar una farola afectada per un pas de vianants.
-Col·locació a tot al llarg del carrer d’un tub corrugat de 90 mm i un més de
reserva als creuaments de carrers.
-S’ha previst una partida de substitució del cablejat en cas que tingui
desperfectes.

-També està previst re situar les tapes de les arquetes al nou nivell de les
voreres a realitzar.
Xarxa de telefonia. L’únic que contempla el projecte es la partides necessària
per re situar les tapes de les arquetes al nou nivell de les voreres a realitzar.



Xarxa de gas L’únic que contempla el projecte es la partides necessària per re
situar les tapes de les arquetes al nou nivell de les voreres a realitzar.



Es preveu realizar l’enderroc de la totalitat del panot de la vorera principal, enderroc de
la solera de formigó de la zona afectada per les arrels dels arbres( indicat als plànols
d’estat actual) i enderroc de les vorades afectades per les arrels dels arbres( indicat
als plànols d’estat actual).
3.- El pressupost d’execució per contracte ascendeix a 397.891,44 € (IVA inclòs)
4.- Per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva s’ha informat
favorablement pel que fa al contingut mínim del projecte d’acord amb el
CONDICIONANT el desenvolupament de les obres tenint en compte els següents
criteris:


S’instal·larà la senyalització necessària pel què fa a la seguretat i salut i als
talls puntuals de la via pública durant l’execució de les obres.



Abans de la realització de les obres caldrà sol·licitar els assessoraments
corresponents a les companyies de serveis, per preveure’n possibles
afectacions.



Abans de l’inici de les obres i d’acord amb l’establert al Decret 89/2010, de 29
de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), modificat pel Real Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel
que s’aprova el Programa PRECAT20, caldrà aportar document d'acceptació
que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha
de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de
dipòsit per a la posterior gestió.



L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha de designar un tècnic o persona
responsable per tal de garantir que el manteniment i les inspeccions es porten
a terme i en els terminis fixats en les instruccions, d’acord amb l’article 35 del
ROAS.

5.- Per l’enginyera dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva s’ha informat
favorablement pel que fa a la justificació del compliment de la normativa vigent en
matèria d’instal·lacions, amb els següents condicionants generals per a encreuaments,
proximitats i paral·lelismes entre instal·lacions:
-

La distància mínima entre cables d’energia elèctrica i canalitzacions d’aigua o
gas ha de ser de 0,20 m (excepte per a canalitzacions de gas d’alta pressió
que serà de 0,40 m). S’ha d’evitar l’encreuament per la vertical de les juntes
de les canalitzacions d’aigua o gas, o dels entroncaments de la canalització
elèctrica, i s’han de situar les unes i els altres a una distància superior a 1 m
de l’encreuament.

Les canalitzacions d’aigua i sanejament quedaran per sota del nivell del cable
elèctric. Les artèries principals d’aigua s’han de col·locar de manera que
s’assegurin distàncies superiors a 1 m respecte als cables elèctrics de baixa
tensió.
-

La separació mínima entre els cables d’energia elèctrica i els de
telecomunicació ha de ser de 0,20 m. La distància del punt d’encreuament als
entroncaments, tant del cable d’energia com del cable de telecomunicació, ha
de ser superior a 1 m.

-

S’ha de procurar passar els cables d’energia elèctrica per sobre de les
conduccions de clavegueram. No s’admet incidir al seu interior.

6.- Per part de secretaria s’ha informat sobre el procediment legal a seguir per la seva
aprovació.
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 amb relació a la tramitació dels projectes
d’obres.
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 nº 320 de data 8 de juliol de 2019.
Per tot l’exposat es PROPOSA ACORDAR:
Primer: Aprovar inicialment el PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE VORERES AL
PASSEIG DE LA CROSA DE VILOBÍ D’ONYAR, amb un pressupost d’execució per
contracte de 397.891,44 € (IVA Inclòs), i condicionat a les prescripcions assenyalades
als informes dels Serveis Tècnics.
Segon: Sotmetre el citat projecte a 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.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.

