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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 06 de juliol de 2020, i segons
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL
Via pública
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IDENTIFICACIÓ
Rectificació del pressupost del projecte de construcció d'un parc d'aprenentatge de Can
Terrers
ANTECEDENTS DE FET
Vist que en data 11 de juny de 2019, per Resolució de l’Alcaldia es va aprovar inicialment el
“Projecte de construcció del parc d’aprenentatge de Can Terrers” a la parcel·la
d’equipament municipal situada entre la Plaça Narcisa Freixas i la Carretera de Ribes, amb la
finalitat de la creació d’un espai d’aprenentatge arqueològic relacionat amb la Vil·la Romana
de Can Terrers, i que ha estat redactat per l’enginyer industrial senyor Jordi Carreras Arisa,
amb un cost d'execució de 114.321,48€ (IVA inclòs).
Vist que en data 6 d’agost de 2019 es va aprovar definitivament el projecte esmentat.
Vist l’informe de l’àrea de Territori i Sostenibilitat del tenor literal següent:
“Antecedents
1. El dia 6 d’agost de 2019 es va aprovar definitivament el projecte de construcció
d’un parc d’aprenentatge a can Terrers.
2. El projecte estava valorat amb 114.321,48 € incloent l’IVA.
Relació de fets
1. De la revisió del document de pressupost, que forma part del projecte executiu, s’ha
comprovat que, degut a una errada material, el capítol 1, de moviment de terres, es va
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quantificar en 2.435,91 € de PEM (pressupost d’execució material) quan havia de ser de
4.051,82 €. Per altra part, en el document no hi consta el capítol corresponent als
moviments de terres i revestiments de la zona de pràctiques, que pugen 13.173,97 € de
PEM.
Conclusions
1. Es proposa a l’òrgan de govern que rectifiqui el pressupost del projecte de
construcció d’un parc d’aprenentatge de can Terrers segons s’ha indicat i tal i com es
mostra en l’annex de pressupost que s’adjunta al present informe. D’aquesta manera
el preu del projecte puja la quantitat de 108.465,82 € més iva, per fer un total de
131.243,64 € IVA inclòs.”

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

FONAMENTS JURÍDICS
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals, requereix la seva
aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i
l’aprovació definitiva, segons l’article 37 del ROAS i la publicació en el BOP i el DOGC de
l’acord definitiu.
Atès el que disposa l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, en relació a la competència i
publicació dels projectes.
L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent l’alcaldessa
l’òrgan competent per a la seva aprovació d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, l’adopció d’aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament mitjançant
Decret ALC/1044/2019 de data 28 de juny 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 9 de juliol de 2019.
Per tot això, d’acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de
l’expedient de referència i en exercici de les competències delegades per l’alcaldia s’adopta
el següent
ACORD:
Primer. Aprovar la rectificació del cost d’execució material del projecte de construcció del
parc d’aprenentatge de Can Terrers, amb un import de 131.243,64€ (IVA inclòs), d’acord amb
l’informe tècnic transcrit a la part expositiva d’aquest acord.
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Segon. Publicar l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis municipal (E-Tauler).

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
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La Garriga,

Vist i plau,
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Secretari
Carles Casellas Ayen
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Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
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