El Ple de l’Ajuntament d’Aiguaviva, en sessió extraordinària de 19 de febrer de 2020, ha
adoptat el següent acord:

“Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte constructiu de la via verda de connexió entre
Vilablareix i l’Aeroport Girona Costa-Brava passant per Aiguaviva: Tram Aiguaviva-Aeroport”,
de data desembre 2019, redactat pel Sr. Joan Macarro i Ortega (ECCiP) d’ABM, Servies
d’Enginyeria i Consulting, SL, amb un Pressupost d’Execució per
Contracte de
1.189.845,90€ (983.343,72€ més 206.502,18€ corresponent al 21% d’IVA), supervisat pels
Serveis d’Enginyeria de la Diputació de Girona en data 6 de febrer de 2020, condicionat a
l’informe tècnic sobre el compliment de la normativa i prescripcions que regulin la matèria
que s’haurà d’incorporar a l’expedient.
Segon.- Aprovar inicialment l’addenda al Projecte constructiu de la via verda de connexió
entre Vilablareix i l’Aeroport Girona Costa-Brava passant per Aiguaviva. Tram: AiguavivaAeroport, de data febrer 2020, redactat pel Sr. Joan Macarro i Ortega (ECCiP) d’ABM,
Servies d’Enginyeria i Consulting, SL, amb l’objectiu de desglossar el pressupost d’execució
per contracte entre els dos termes municipals per on transcorre el nou tram de via verda,
Aiguaviva i Vilobí d’Onyar, essent el desglossat per termes municipals el següent:
- TM Aiguaviva: 751.110,15€ més 157.733,13€ d’IVA
- TM Vilobí d’Onyar: 232.233,57€ més 48.769,05€ d’IVA
Tercer.- Sotmetre el projecte a informació pública durant un període de trenta dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament, termini
durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions
pertinents de conformitat a l’art. 37.2 del ROAS.
Quart.- Notificar l’acord a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Cinquè.- Notificar individualment a les persones directament afectades que figurin en la
relació detallada dels béns i els drets que s’hagin d’ocupar, i si s’escau, d’expropiar (Annex
11 del projecte).”
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Butlletí Oficial de la Província de Girona
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Aiguaviva, a la data de la signatura
Josep Pinsach Riera

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Alcalde
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Durant el termini d’informació pública podrà ser examinat pel qualsevol interessat a les
oficines de l’Ajuntament i a la seu electrònica (www.aiguaviva.cat) per tal que es formulin les
al·legacions que s’estimin pertinents.

Document signat per Josep Pinsach Riera - DNI (SIG)
en data 18/03/2020

Signat per: Diputació de Girona
Data: 19/03/2020 09:54:23

