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M. Assumpció Rodríguez Marín, Secretària de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, comarca del Vallès Occidental,

CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, a la sessió de caràcter ordinari 
celebrada el dia 20 de desembre de 2018, va prendre, entre d’altres, el següent 
acord:

PRP2018/1560 Vist el Projecte executiu de construcció de parc infantil a Can Riera a  
Palau-solità i Plegamans.

Atès el pressupost del projecte, de l’ordre de 81.622,64€ IVA inclòs, que posat en 
relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la 
competència de l’alcaldia atès allò disposat per la Disposició Addicional segona 
apartat 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Atès que la referida competència va ser delegada per l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local.

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS la seva aprovació inicial, així  com sotmetre l’expedient a 
informació pública pel termini mínim de 30 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 que fan referència els articles 
34, 35.2 i 37.6 del ROAS.

Per unanimitat s’acordà:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte executiu de construcció de parc infantil a 
Can Riera a Palau-solità i Plegamans a amb un pressupost de  81.622,64€ IVA 
inclòs, redactat per Proido Consultors S.L. 

SEGON.-  Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de 
trenta dies,  a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP i al 
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial.

TERCER.-  En el supòsit de no produir-se al·legacions durant el període d’exposició 
pública, considerar el projecte esmentat, definitivament aprovat, havent-se de dur a 
terme les publicacions establertes pel ROAS.



I perquè així consti, expedeixo la present certificació per tal que s’incorpori a 
l’expedient de referència, a l’empara del que disposa l’article 206 del ROFRJEL i 
amb el vist i plau de la senyora Alcaldessa, a Palau-solità i Plegamans, a 21 de 
desembre de 2018.

L'Alcaldessa, La Secretària,
Teresa Padrós i Casañas M. Assumpció Rodríguez Marín
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