Per unanimitat
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 19 de desembre de 2016
Àrea: SERVEIS TECNICS
Expedient núm. 0901-000007-2016
Títol de l’acord:
APROVACIÓ DEL PROJECTE PER L'OBERTURA I MANTENIMENT DE LA FRANJA
PERIMETRAL DE LA URBANITZACIÓ CAN FORNACA
Text de l’acord:
En data 28 de novembre de 2016, es va remetre còpia de la memòria per l’execució
d’obres d’obertura i manteniment de la franja perimetral de protecció contra incendis
de la urbanització Can Fornaca redactada per l’enginyer dels serveis tècnics
municipals, Sr. Bartomeu Torrens Ferrer.
L’esmentat projecte contemplava un seguit d’actuacions al llarg de la franja de 25
metres compresa entre el límit de la urbanització i la zona forestal.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig de la memòria d’actuació, 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.
Atès que el projecte esmentat, conté el desplegament complet de la solució adoptada
en relació amb la necessitat de garantir la seguretat, protegir la urbanització en cas
d’incendis.
Fonaments de dret:
Atès que a l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol,
d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de
subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local i, s’ha de sotmetre
simultàniament al tràmit d’informació pública, notificació individual a les persones
directament afectades, si escau, segons disposa l’article 31 de Decret 179/1995, de 13
de juny.

Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article 20.1 de
la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.
L’òrgan competent per a l’aprovació inicial és la Junta de Govern Local de la
corporació, atès que el pressupost d’execució de l’obra puja la quantitat de 89.585,28
euros, inferior al 10% del pressupost ordinari de l’ajuntament. Així doncs, d’acord amb
el que disposa l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, en relació amb l’article 52.2
o) i 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació dels
projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió.
Vist que al tractar-se d’una actuació d’interès municipal s’ha considerat oportú
sotmetre el tràmit d’aprovació inicial el Ple Municipal
El Ple Municipal acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar inicialment per l’execució d’obres d’obertura i manteniment de la
franja perimetral de protecció contra incendis de la urbanització Can Fornaca
redactada per l’enginyer dels serveis tècnics municipals, Sr. Bartomeu Torrens Ferrer.
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP i al DOGC, a fi de que qualsevol
interessat pugui presentar al·legacions.
Tercer: Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones directament
afectades, titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar.
Quart: Publicar aquest acord en la web municipal.

Riudarenes, 20 de desembre de 2016
Jordi Gironès Pasolas
Alcalde

