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ANUNCI
El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juny de 2017, ha adoptat entre d’altres
els acords següents:
“2. Aprovació dels projectes per a l’execució de pista poliesportiva i vestidors (recuperació
del dipòsit municipal)
(...)
Primer.- Aprovar inicialment el projectes que s’indiquen i que constitueixin una actuació única
consistent en EXECUCIÓ DE PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS (recuperació del
dipòsit municipal) que s’indiquen:
1.

Projecte bàsic i d’execució d’estructura i instal·lacions per a pista poliesportiva i
vestidors al terme municipal d’Alcoletge (Lleida), de 29 de maig de 2017, elaborat per
l’enginyer Sr. Eduard Verniol González. Col·legiat núm. 14.711 (Enginyeria Proiek),
amb un pressupost de 463.641, 35 € més 97.364, 68 €, en concepte del 21% d’IVA.
TOTAL PEC: 561.006, 03 €. (IVA inclòs) (1).

2.

Projecte bàsic i d’execució de pista poliesportiva i vestidors (recuperació del dipòsit
municipal), de data juny de 2017, elaborat per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Castelló
Gendre. Col·legiat núm. 8600-2. Aquest projecte inclou específicament la resta de
sistemes no inclosos en el projecte anterior i l’obra civil.
El pressupost d’aquest projecte és de 433.600, 66 €, més 91.056, 14 € en concepte del
21% d’IVA. TOTAL PEC: 524.656, 80 € (IVA inclòs) (2).
RESUM GLOBAL DEL PRESSUPOST PER CONTRACTA DE LA
TOTALITAT DE L’ACTUACIÓ “EXECUCIÓ PISTA POLIESPORTIVA I
VESTIDORS” comprensiva d’allò que es contempla en els projectes 1 i 2, determinant
que el PRESSUPOST GLOBAL DE L’ACTUACIÓ és de 897.242, 01 € més 188.420,
82 €, en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total d’UN MILIÓ VUITANTACINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS (1.085.662, 83 €) IVA inclòs. (…) “

D’acord amb el que preveu l’art. 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, així com els articles 37 i 38 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
s’obre un període d’informació pública de TRENTA (30) DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà
de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i/o en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè
es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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En cas que no se’n presenti cap el projecte esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de nou
acord.
L’alcaldessa,
Ma. Lluïsa Prat Boneta
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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