Decret: 20191396
Data: 16/04/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Territori i Medi Ambient
10/2019/VPT

Aprovació de la Memòria Valorada corresponent a les obres urgents de seguretat dels
sistemes generals del carrer del Pont i passeig del Colomer, per garantir el trànsit de
persones i vehicles

ANTECEDENTS
I.- Els sistemes generals del carrer del Pont i la confluència d’aquest amb el passeig del
Colomer suporten un elevat volum de trànsit rodat, que en les darreres setmanes s’ha vist
agreujat per les obres a la C-58, carretera C-1413 i camí verd, i que plantegen seriosos
problemes de seguretat per a les persones i vehicles.
II.- Els serveis tècnics municipals en data 10/04/19 han redactat una Memòria Valorada
corresponent a les obres urgents de seguretat dels sistemes generals del carrer del Pont i
passeig del Colomer, per garantir el trànsit de persones i vehicles, que té un triple objectiu:
- Ampliació de vorera per permetre trànsit segur de vianants i bicicletes 2,5 metres.
- Calçada amb amplada mínima de 3,5 metres per sentit de circulació de vehicles.
- Il·luminació suficient per al trànsit segur de persones en període nocturn.
III.- El pressupost d’execució per contracte de l’actuació és de 45.689,60 € (IVA inclòs).
IV.- D’acord amb l’informe jurídic favorable de la cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient de
data 10 d’abril de 2019.
FONAMENTS DE DRET
ATÈS que la Memòria valorada compleix la normativa urbanística, així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents
requerits a l’article 24 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»).
ATÈS que les obres definides en la Memòria Valorada consisteixen en obres de reparació
menor, de conformitat amb allò establert a l’article 12.4 del ROAS.
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ATÈS que s’ha donat compliment al procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals
que requereixen els articles 36, 37 i 38 del ROAS, en quant als informes i tràmits
aprovatoris.
ATÈS que de conformitat amb el que disposa l’article 53.1.p) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis és de l’Alcaldia.
L’alcaldessa va fer delegació de la competència per l’aprovació de projectes d’obres a
favor de la Junta de Govern Local, mitjançant decret d’Alcaldia núm. 2015001908 de
29/06/2015, i la competència per l’aprovació de memòries valorades d’obres a favor del
regidor delegat de Territori i Medi Ambient, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2017158
de data 19/1/2017, de conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de
Bases del Règim Local.
DISPOSICIÓ
El tinent d’alcaldia de Territori i Medi Ambient, actuant per delegació de l’alcaldessa,
d’acord amb el cartipàs vigent, resol:
Primer.- Aprovar la Memòria Valorada corresponent a les obres urgents de seguretat dels
sistemes generals del carrer del Pont i passeig del Colomer, per garantir el trànsit de
persones i vehicles, redactat pels Serveis Tècnics Municipals (tècnic de Medi Ambient i
enginyer municipal) en data 10/04/19, amb un pressupost total d’execució per contracte
de 45.689,60€ (IVA inclòs).
Segon.- Publicitar aquest acord i la Memòria Valorada a la web municipal.

Ho disposo,

Dono fe,

El tinent d'Alcaldia de Territori i Medi Ambient

La secretaria,

Francesc Fernández Lugo

Helena Muñoz Amorós
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