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A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

JORDI VIVES PUIG, Secretari - Interventor de l’Agrupació dels ajuntaments de Pacs
del Penedès i Les Cabanyes (Alt Penedès),
CERTIFICO :
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2021, amb el
quòrum exigit pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la refosa de la llei municipal i règim local
de Catalunya, amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre, entre altres, la resolució
de la següent part expositiva i dispositiva:

VUITÈ.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE
L’AVINGUDA DIPUTACIÓ DAVANT DE L’AJUNTAMENT.
VIST el projecte d’obra ordinària titulat «Reordenació de la Plaça de l’Avinguda Diputació, davant
de l’Ajuntament», redactat per l’arquitecte Sra. Maria Almirall i Ferrerons en representació de la
societat Arquetipus, S.L.P.
L'objecte d'aquest projecte és definir i valorar les obres a realitzar a la Plaça de l’Avinguda
Diputació, davant l'Ajuntament, per tal de reordenar l'espai, i procedir a la millora de paviments,
instal·lacions i usos.
El projecte preveu l'ordenació general de tot l'espai lliure d'ús polivalent, incorporar zones
verdes no pavimentades amb vegetació, zones de càrrega de vehicles elèctrics, i una zona amb
un escenari per a la realització de diversos actes del municipi.
Atès que l’informe de l’arquitecta municipal acredita que el projecte esmentat compleix la
normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que li són aplicables, en l’àmbit
d’aplicació de les obres projectades.
ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37
del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de
trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment
abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan
referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS, s’acorda,
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de «Reordenació de la Plaça de l’Avinguda Diputació,
davant de l’Ajuntament» de Pacs del Penedès redactat per l’arquitecte Sra. Maria Almirall i
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Ferrerons en representació de la societat Arquetipus, S.L.P., amb un pressupost d’execució per
contracte de 174.831,58euros, sense IVA, i amb IVA del 21% 211.546,21euros, en aplicació dels
articles 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s ́aprova el reglament d ́obres,
activitats i serveis dels ens locals.
SEGON.- Sotmetre al públic aquesta resolució d’aprovació inicial del projecte esmentat per un
termini de trenta dies mitjançant anunci al BOP de Barcelona, als taulers d'edictes de
l'Ajuntament i pàgina web municipal, al decurs del qual es podran presentar reclamacions i
acabat el qual i si no es presenten reclamacions, aquesta resolució serà definitiva sense
necessitat de nou acord. L'anunci d'aprovació definitiva caldrà exposar - ho al BOP de
Barcelona, al DOGC, Taulers d'Edictes Municipals i pàgina web de l’Ajuntament.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat,
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