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ASSOCIACIO DE VEÏNS PAPIOL DE BAIX
C/ PAPIOL DE BAIX, 17
08754 EL PAPIOL

N OTIFICACIÓ
L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 02/12/2020, l’Acord de la Junta de Govern
Local número 0313J20 que es transcriu a continuació:
EXP.E:2020_02064: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ORDINARI D'OBRES
ANOMENAT PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIO AL SANEJAMENT
MUNICIPAL DEL PAPIOL DE BAIX DEL PAPIOL.
Vist el Projecte constructiu per a la connexió al sanejament municipal del Papiol de
Baix que ha esta redactat per serveis externs a aquesta Administració, amb el següent
detall:
Empresa / professional:

ERNEST SOMS ALABART

TÈCNIC REDACTOR

Ernest Soms Alabart (enginyer de Camins, Canals i Ports)

DADES DE L’ENCÀRREC

Contracte menor (E: 2020_1077)

Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la normativa que
s’especifica a continuació:

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedim. Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
26/2010, de 3 d’agost (LLRJPCAT).

Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (ROAS).

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen.
Atès que l’instrument tècnic anterior de projecció d’obra pública, es qualifica jurídicament
conforme al quadre següent:
TIPUS DE DOCUMENT

Projecte executiu
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CLASSE D’OBRA

De reforma (art.232 LCSP i art 12 ROAS)

TRÀMIT D’APROVACIÓ

El procediment general previst a l’article 37.1 del ROAS

Atès que el document tècnic disposa de grau suficient per a la seva execució material i està
integrat pels documents que es relacionen a continuació:
NÚM
01

DENOMINACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC
Projecte constructiu per a la connexió al sanejament municipal del Papiol de
Baix.

CODI VALIDACIÓ (CSV)
F97DB-SEN3S-JZ4TC

Atès que pel que fa a la supervisió del projecte executiu prevista a la disposició addicional
tercera i a l’article 235 de la LCSP cal assenyalar que aquesta té caràcter facultatiu per
correspondre a un pressupost < 500.000,00 € (IVA exclòs) i, que en conseqüència ha estat
realitzada (potestativament) pel propi Departament de Serveis Tècnics Territorials, en
concret per part del tècnic municipal senyor Arnau Gonzàlez i Cloquell (arquitecte) s’ha emès
informe de supervisió favorable de número 199/20 de data 30 d’octubre de 2020, el qual ha
estat incorporat a les actuacions (CSV MM2XN-X6SVZ-XXIAQ).
Atès que es procedent l’aprovació de la documentació tècnica per considerar-se les obres i/o
previstes d’interès públic pel municipi del Papiol.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (CFJ) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Aprovar el Projecte constructiu per a la connexió al sanejament municipal del
Papiol de Baix (octubre 2020) amb un pressupost estimat de 160.406,63€ i fer avinent que
el citat import resulta del quadre resum següent:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA
 Despeses execució material:
 Benefici industrial (6 %)
 Despeses generals (13%)
 SUMA APARTATS ANTERIORS
 IVA (21%)
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE (BASE DE LICITACIÓ):

A
104.143,35€
6.248,60€
13.538,64€
123.930,59€
26.025,42€
149.956,01€

PRESSUPOST DE CONEIXEMENT D’ADMINISTRACIÓ

B
149.956,01€
------10.450,62€
---------











Despeses d’execució del contracte del projecte principal (A)
Altres despeses complementàries a contractar
Control de qualitat
Expropiacions, adquisicions i ocupacions de terrenys
Afectacions de serveis
Redacció de projecte (i de l’estudi de seguretat i salut)
Direcció de l’obra (direcció facultativa)
Direcció execució de l’obra (direcció facultativa)
Coordinació Seguretat i Salut de l’obra (direcció facultativa)
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Projecte “as build” i legalització d’activitats
Estimació complementària de despeses
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TOTAL PRESS. CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS)

----160.406,63€

Segon.- Declarar que l’aprovació realitzada al punt anterior té el caràcter d’aprovació inicial o
tècnica i tramitar el present expedient pel procediment ordinari.
Tercer.- Acordar pel que fa als bens i drets municipals afectats pel projecte d’obres, que es
realitzarà la seva posada a disposició a partir del moment en que es formalitzi l’acta de
comprovació del replanteig.
Quart.- Determinar que el Departament de Serveis Tècnics Territorials insti la formalització
de la corresponent acta de replanteig amb l’assistència del tècnic redactor del document
aprovat.
Cinquè.- Adoptar en relació a les presents actuacions les següents decisions instrumentals i
complementaries:


Es determina que el promotor i el gestor d’aquesta obra pública serà el propi
Ajuntament del Papiol.
Es resta assabentat/da que el document aprovat al punt primer anterior incorpora, en
compliment del que preveu el RD 1627/97 de 24 d’octubre, el corresponent estudi
(complert) de seguretat i salut que ha estat elaborat pel mateix tècnic redactor i
que en relació a l'esmentat document tècnic NO ha estat preceptiva l’existència de
coordinador en la fase d’elaboració del projecte.
Es dóna audiència expressa al present l’expedient pel terminis d’informació pública,
als següents interessats:










Als organismes i entitats relacionats al punt sisè d’aquesta resolució.
Associació de veïns Papiol de Baix
Juan López Sánchez
María Jazmina Reixach Ros

Sisè.- Considerar la conveniència d’incorporar informes i/o autoritzacions emesos per part
d’altres AAPP i organismes (públics i/o privats) i en conseqüència, demanar la seva emissió
als destinataris que s’indiquen seguidament, acompanyant les especificacions tècniques
necessàries.
ADMINISTRACIÓNS PÚBLIQUES TERRITORIALS



Generalitat de Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat
Ministeri de Foment: Demarcació de Carreteres de l’Estat

Setè.- Tramitar aquesta actuació pel procediment general previst a l’article 37.1 del ROAS
amb l’obertura d’un termini de 30 dies d’exposició pública amb la posada de manifest de
l’expedient als/les interessats/des i, determinar que si durant l'esmentada exposició pública
no es presenten al·legacions, aquest acord s’entendrà elevat a definitiu, prèvia declaració de

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
NOTIFICACIO (TD07-011): NOTIF_RESOLUCIO_0313J20_ASSOCIACIO_VEINS
_PAPIOL_DE_BAIX_03122020

Núm. Anotació Sortida: 2965, Data Sortida: 04/12/2020 9:01:00 AM
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 4KPQH-8QUUE-VWKPM
Data d'emissió: 15 de Desembre de 2020 a les 2:07:29 PM
Pàgina 4 de 4

ESTAT

1.- Secretari general i Interventor de l'Ajuntament d'El Papiol.Signat 03/12/2020 17:30

APROVAT
03/12/2020 17:30

REGISTRE ELECTRÒNIC
DE SORTIDA
MD2002

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12171019 4KPQH-8QUUE-VWKPM 203D4A56B37F4F517D3E59EEE7F2BD71CC94EBBB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

l’Alcaldia de dita situació jurídica mitjançant una resolució administrativa (decret).
Vuitè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
COMUNICACIONS: a les entitats i organismes indicats.
AVISOS INTERNS: al Departament de Serveis Tècnics Territorials (TGS, AGC, FTC, ECP i
ANA).
PUBLICACIONS: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (apartats 1 i 3 de l’art. 45 de
la LPACAP) i al portal de la seu electrònica municipal (normes de transparència).
Novè.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
La qual cosa us notifico, indicant el número de resolució, perquè en prengueu
coneixement i als efectes oportuns.
Unitat tramitadora: CFJ

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
(Signat electrònicament)

