Mª Rosa Sanglas i Garangou, Secretària de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, comarca de
la Selva, del que n'és Alcaldessa-Presidenta la Sra. Cristina Mundet i Benito,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària que ha tingut
lloc el dia 13 de febrer de 2018, ha pres, per unanimitat, l’acord següent:
“3.1 Aprovació definitiva del projecte per a la reforma de la Plaça dels Països Catalans i vials
adjacents al poble de Sant Dalmai.
Acord núm. 699 – JGL. 2015-2019
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 31 d’agost de 2017, en què es va aprovar inicialment i es va
sotmetre a informació pública el projecte d’obres municipal ordinàries titulat: “Projecte per a la reforma
de la plaça Països Catalans de St. Dalmai i vials adjacents, a Vilobí d’Onyar“ redactat per l’Arquitecta
dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, Sra. Anna Sanchez Soler, amb un pressupost
d’execució per contracta de 82.599,55€, més 17.345,91 € d’IVA.
Transcorregut el termini d’informació pública no consta en l’expedient que s’hagi presentat cap
al·legació ni reclamació.
Atès l’informe emès per l’arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva el 10 de gener
de 2018, en relació a les possibles afectacions urbanístiques del projecte.
Atès que el tràmit procedent és el d’aprovació definitiva del projecte segons disposen els articles 37, 38
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova ROAS i d'acord amb el que disposa l’article
235.2 del D.L. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
A proposta del regidor i amb el vot favorable dels quatre regidors assistents dels quatre que composen la
Junta de Govern Local, s’acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obres municipals ordinàries titulat: “Projecte per a la
reforma de la plaça Països Catalans de St. Dalmai i vials adjacents, a Vilobí d’Onyar“ redactat per
l’Arquitecta dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, Sra. Anna Sanchez Soler, amb un
pressupost d’execució per contracta de 82.599,55€, més 17.345,91 € d’IVA i disposar-ne, alhora, la
publicació oficial del present acord.”

I perquè es pugui acreditar, lliuro la present certificació a Vilobí d'Onyar a data de la
signatura electrònica.
Vist-i-plau
L’Alcaldessa-Presidenta,

Certifico
La Secretària,
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