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Antecedents
1. La Cap del Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments proposa en data
7 de setembre de 2021, amb el vistiplau del coordinador adjunt de l’Àrea de Cohesió
Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme a data 13 setembre de 2021,
l’aprovació inicial, com a obra municipal ordinària de reforma el projecte anomenat
“Actuacions de millora a diferents àrees de jocs infantils de Sabadell” per les
raons justificatives que obren a l’informe tècnic emès al respecte i redactat pels tècnics
municipals d’aquest Ajuntament.
2.

L’objecte d’aquest projecte, de conformitat amb el mateix, és la realització
d’actuacions de millora a diferents àrees de jocs infantils de Sabadell, consistents en
excavacions i moviments de terra, paleteria i jocs infantils. Les actuacions es
realitzaran a les places dels Avets, Sant Agustí i Ernest Lluch.

3. De conformitat amb l’esmentat informe tècnic no es requereix supervisió del projecte
referenciat, donat que: “Segons la Llei 3/2007, de 24 de juliol, d’obra pública, pel que
fa a l’article 24 Supervisió de projectes, no es considera preceptiva la supervisió del
present projecte, ja que la quantia del pressupost no supera els 300.000 euros IVA
exclòs, i la naturalesa del projecte no afecta a l’estabilitat, estanqueïtat i seguretat”.
4. Aquest projecte té un pressupost d’execució material de 69.410,90 €, i un pressupost
d’execució per contracte de 99.944,75 €, IVA inclòs i un termini d’execució de 1 mes.
5. L’aprovació inicial d’aquest projecte no requereix cap apunt comptable en el
Pressupost municipal, sens perjudici que la inclusió o no del seu cost en aquest
Pressupost determini l’òrgan competent que l’ha d’aprovar.
6. La responsable jurídica ha emès informe favorable a l’aprovació d’aquest projecte en
data 20 de setembre de 2021.
Fonaments de dret:
a).- De conformitat amb l’article 234 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el que disposen l’art. 235.2
del citat text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 24 a 33 i
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36 a 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com l’article 233 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), respecte a la
tramitació, aprovació i contingut dels projectes d’obres locals ordinàries.
b).- Els articles 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) i 12.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) .
c).- Els articles 4 i 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, segons els quals per aquest tipus
d’obra resulta preceptiu que el projecte incorpori un estudi bàsic de seguretat i salut.
d).- L’article 24 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra pública, aquells contractes d’obra
el pressupost base de licitació dels quals sigui igual o superior a 300.000 € (IVA exclòs),
així com aquells contractes d’obra el pressupost base de licitació dels quals sigui inferior
però afectin a la estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra, requerirà la preceptiva
supervisió del projecte, circumstància que haurà de fer-se constar expressament a l’acord
d’aprovació del projecte. En el present expedient no cal la preceptiva supervisió del
projecte.
En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 7579/20, de 2 de novembre de 2020, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de 13 de novembre de 2020,
RESOLC
Primer. Aprovar inicialment amb la consideració d’obra municipal ordinària de reforma, el
projecte anomenat: “Actuacions de millora a diferents àrees de jocs infantils de
Sabadell” amb un pressupost d’execució material de 69.410,90 €, i un pressupost
d’execució per contracte de 99.944,75 €, IVA inclòs, imports que inclouen l’estudi bàsic de
seguretat i salut, d’acord amb el que preveuen els articles 4 i 6 del Reial Decret 1627/1997
de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció. El termini d’execució és de 1 mes.
Segon. Sotmetre a informació pública, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al taulell d’Edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, durant
un termini de trenta dies hàbils el projecte d’obres aprovat en l’acord precedent, de
conformitat amb el que preveu l’article 235.2 c) del 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, fent
constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat cap reclamació i/o
al·legació el mateix quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar acord de
forma expressa.
Tercer. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments municipals competents per
raó de la matèria.
Quart. Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sabadell.

Annex

Descripció document

Referència

Codi segur verificació

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

2/3

²3C27250V0K6H3H6G13KPk»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.

2

OTU/2021/387

DOCUMENT NÚM.

OTU15I06L0

DATA

ÀREA

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

UNITAT

Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

ASSUMPTE

1

3C27 250V 0K6H 3H6G 13KP
02-11-2021

Aprovació Projecte Actuacions millora diferents àrees de jocs infantils de Sabadell-PCJ

PROJECTE_ Millora a diferents
àrees de jocs infantils de Sbd
Estudi bàsic seguretat i salut
Projecte actuacions millora
diferents arees infantils Sabadell

OTU15I04JD 195K2U674E315W6W0MD9
OTU15I04JN

496Q3H5B0U5R0E5Q1C8I

I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG

Rodríguez Padilla, Jesús
TINENT D'ALCALDESSA DE L'AREA DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ,
SEGURETAT I CIVISME
02-11-2021 18:51
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