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Mireia Marín Talarn, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Olèrdola
CERTIFICO:
Que, la Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària el dia 20 de juliol de 2015, ha adoptat,
per unanimitat dels membres presents, els acords que íntegrament diuen:

“EXPEDIENT ST-075/2015.
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES
DE
RENOVACIÓ/REFORÇ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL C. GERMANDAT
DEL NUCLI DE MOJA.
Antecedents de fet
1. Es pretén realitzar les obres de renovació/reforç de la xarxa d’abastament del C.
Germandat per millorar la qualitat del servei de la zona. Es renovaran els materials per
augmentar el grau d’eficiència de la xarxa, millorant el servei ofert a tots els abonats
d’aquest sector. Aquesta obra s’ha de dur a terme al carrer Germandat, situat entre el
Carrer del Sol i el Carrer de l’Era, al nucli de Moja, província de Barcelona.
2. S’ha encarregat a l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA, amb NIF: A-60206083 la
redacció del projecte d’obres de renovació de la xarxa d’abastament del C. Germandat de
Moja, per un import de 755,20 euros (IVA exclòs).
3. En data 8 de maig de 2015, amb registre d’entrada 1131, s’entrega el projecte
corresponent a les obres de renovació/reforç de la xarxa d’abastament d’aigua del C.
Germandat de Moja.
4. En data 3 de juliol de 2015, l’enginyer municipal emet informe favorable al projecte
presentat, ja que aquest conté els documents necessaris d’acord amb la normativa
d’aplicació.
Fonaments de Dret
1. L’article 36 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya,
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»), estableix
que quan els projectes no hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens locals
cal emetre un informe sobre el compliment de la normativa i prescripcions que regulin la
matèria.
2. Els articles 37 i 38 del ROAS estableixen el procediment i la competència i la publicació
dels projectes d’obres ordinàries de la corporació.
3. L'article 123 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, estableix els documents i requisits
que ha de complir un projecte d’obres. L’estudi de seguretat i salut es preveu a l’article 5
del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»).
4. D’acord amb l’art. 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, l’òrgan competent per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan sigui
competent per a la seva contractació, serà l’alcalde, competència delegable en la junta de
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govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat locals.
5. L’alcalde és competent per a la contractació de les obres quan el seu import no superi el 10
% dels recursos ordinaris del pressupost no, en qualsevol cas, la quantia de sis milions
euros.
6. Per Decret d’Alcaldia, de 14 de juliol de 2015, de delegació de competències, s’estableix
que la Junta de Govern Local és competent per a l’aprovació dels projectes d’obra.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’obres de renovació/reforç de la xarxa d’abastament
del C. Germandat de Moja per millorar la qualitat del servei de la zona, redactat per l’Empresa
Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA, amb un pressupost d’execució per contracta de
22.654,25 euros (IVA inclòs).
Segon.- Sotmetre a informació per un termini de trenta dies hàbils comptadors des de la
darrera publicació de l’anunci al BOP o al DOGC. Els mitjans en els quals s’haurà de donar
publicitat d’aquest acord son el BOP, DOGC, Tauler d’anuncis de la Corporació i Web
municipal.
Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament i
dins el termini esmentat en el paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’art.
38.4 d ela Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú. En el cas que dins el termini no es presentin al·legacions
ni suggeriments, el projecte esdevindrà aprovat definitivament.”

L’acord que precedeix consta a l’esborrany de l’acta de la sessió expressada, certificant-se amb les
reserves i salvetats de l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels
Ens Locals.
I perquè consti, als efectes oportuns, estenc el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del Sr.
Alcalde, Lucas Ramírez Búrdalo

Olèrdola, 21 de juliol de 2015

Vist i plau
L’alcalde
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