RF/sg
RAFAEL FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU DE LA BARCA (BAIX LLOBREGAT)
CERTIFICO, Que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme
el dia 11 de març de 2008, adoptà entre d'altres, l'acord
següent:
4. REGIDORIA D’URBANISME
4.05. ENCARREGAR L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL
PROJECTE
D’URBANITZACIÓ
DE
L’AVINGUDA
CONSTITUCIÓ,
ENTRE
L’AVINGUDA DELS PIRINEUS, CARRER DE L’EMPORDÀ I CARRER DE LA
MOLA DE SANT ANDREU DE LA BARCA A L’EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ,
SL, PER UN IMPORT DE 350.000,00 € (IVA INCLÒS)

C I F P-0819500-J

Vista la proposta de la Regidoria d’Urbanisme de data 7 de març
de 2008.
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió
ordinària duta a terme el dia 4 de març de 2008, adoptà, entre
d’altres, l’acord següent:
“PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització de
l’avinguda Constitució, entre l’avinguda dels Pirineus, caarrer
de l’Empordà i carrer de la Mola de Sant Andreu de la Barca”,
per un pressupost d’execució de 350.000,00 (IVA inclòs)”.
L’objecte
d’aquest
projecte
d’urbanització
de
l’avinguda
Constitució és definir els paràmetres necessaris a fi de
completar l’avinguda Constitució en la part de les finques
afectades de viari i definir una nova rotonda que distribueixi
el trànsit rodat entre l’avinguda Constitució, avinguda dels
Pirineus i carrer de l’Empordà alhora que garanteixi el pas dels
vianants per accedir a la zona verda del Palau de recent
urbanització.
L’objecte del document també és complimentar els acords dels
sengles convenis signats per l’ajuntament de Sant Andreu de la
Barca amb els propietaris afectats per les alineacions de
l’avinguda Constitució pel que l’ajuntament elaboraria i
aprovaria definitivament el projecte d’obres necessari per a
executar les obres per poder materialitzar els xamfrans i fer
efectiu l’eixamplament de l’avinguda Constitució, d’aquest
municipi, tal i com es preveu al planejament vigent.
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Donat que el Ple de la Corporació en sessió de data 30 de
setembre de 2004, va aprovar definitivament la constitució de la
societat mercantil SAB-URBÀ, SL així com els seus Estatuts que
en la seva memòria fundacional s’establia:
“L’activitat de promoció urbana municipal que es porta a terme
al municipi de Sant Andreu de la Barca és molt àmplia i
ambiciosa. Bona part dels projectes programats es poden percebre
com un projecte de ciutat potent i transformador. Per una banda
cal destacar el conjunt d’intervencions que afecten directament
a l’espai urbà consolidat com ara la reconversió de l’antiga NII, la construcció del nou teatre municipal, la urbanització de
l’espai resultant un cop soterrat el tren, així com els
projectes destinats a millorar la mobilitat (aparcament de
camions, aparcament del carrer Empordà, arranjament de carrers)
i el conjunt de propostes destinades a millorar la qualitat de
vida de les persones...”
D’aquesta manera, constitueixen,
social de la societat municipal:

entre

d’altres,

l’objecte

“Tercer.- Promoció, gestió i execució d’obres d’infraestructura
i dotació de serveis i equipaments en el terme municipal i en
àrees o llocs concrets que l’Ajuntament assenyali.
Així doncs ja es va preveure tant a la memòria justificativa de
l’activitat econòmica d’intervenció en matèria urbanística com
en els seus estatuts que un dels seus objectes coincideixen és
el que ara pretén l’Ajuntament.
L’encàrrec de gestió està regulat a l’article 15 de la Llei
30/1992, de règim de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. D’acord amb el mateix, es pot
encomanar la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius
o de les Entitats de dret públic a altres òrgans o Entitats de
la mateixa o diferent Administració, per raons d’eficàcia o quan
no
es
disposi
dels
mitjans
tècnics
idonis
pel
seu
desenvolupament. L’encàrrec no suposa en cap cas cessió de
titularitat de la competència ni dels seus elements substantius,
sinó solament de la gestió encomanada.
L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o Entitats de
dret públic pertanyents a la mateixa Administració haurà de
formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa
pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o
Entitats intervinents.
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Per tot això, per unanimitat s’acorda:
PRIMER.- Encarregar l’execució de les obres corresponents al
“Projecte d’urbanització de l’avinguda Constitució, entre
l’avinguda dels Pirineus, carrer de l’Empordà i carrer de la
Mola de Sant Andreu de la Barca” a l’empresa municipal SAB-URBÀ,
SL, per un import de 350.000,00 € (IVA inclòs), condicionant
aquest encàrrec i l’inici de l’obra al resultat de la informació
pública i posterior aprovació definitiva del projecte.
Aquest encàrrec comprèn les actuacions següents:
-

-

Contractació de les obres d’execució d’acord amb el
procediment legalment establert en el Text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
Les altres actuacions necessàries per dur a terme la
gestió complerta que s’encarrega.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 350.000,00 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 45-432-61105 del pressupost
municipal vigent.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa municipal SAB-URBÀ,
SL i al Departament d’Intervenció als efectes oportuns.
I, perquè així consti, i tingui els efectes adients, d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. alcalde lliuro aquesta certificació.
Sant Andreu de la Barca, 13 de març de 2008
Vist i plau
L’alcalde

M. Enric LLORCA i IBÁÑEZ
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