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En Joan Ignasi Carles Ledesma, Secretari de l'ajuntament de Palafolls,
CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 30 de maig de 2017, adoptà
entre d'altres el següent acord:
3. APROVACIÓ INICIÀL DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE
L'OBRA "PAVIMENTACIÓ DE LA PISTA D'ATLETISME "LA
FIGUERASSA"".

Vist el projecte bàsic i d'execució redactat per l'arquitecta, Sra. Sílvia Forts Julian,
corresponent a l'obra "Pavimentació de la pista d'atletisme ?La Figuerassa??, amb un
pressupost d'execució per contracte de 123.112,35 euros, IVA inclòs.
Vist l'informe emès per l'Arquitecte municipal, de data 12 de maig de 2017, pel qual
s'informa favorablement l'aprovació inicial del referit projecte.
Vist l'article 37 del Decret 1 79/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya en relació a la tramitació dels projectes d'obra
ordinària.

Vist l'article 21.1 .o) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, d'acord
amb el qual la competència per efectuar la present aprovació correspon a l'Alcalde.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions acordades per l'Alcaldia, en resolució núm. 648/2015, de data
15 de juny.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acordà:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d'execució redactat per
l'arquitecta, Sra. Sílvia Forts Julian, corresponent a l'obra ?Pavimentació de la
pista d'atletisme ?La Figuerassa?", amb un pressupost d'execució per contracte de
123.112,35 euros, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel termini de trenta
dies comptadors des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci corresponent
en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial

i en la pàgina web municipal, a l'objecte de que qualsevol interessat pugui
examinar-lo i efectuar, si s'escau, aHegacions.
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I perquè es pugui acreditar, ?liuro aquest certificat, estès a l'empara de l'art. 206 del
Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals i a resguard del text
definitiu de l'acta, d'ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde.
Vist i Plau,

V'Jentí
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71es Ledesma

SECRETARI

Palafolls, 31 de maig de 2017
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