Expedient: 2021/492/02.08.02 -Contractació de concessió d'obres públiques

EDICTE
El ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 de novembre de 2022 va adoptar l’acord d’aprovació
inicial del PROJECTE CONSTRUCTIU D0’OBRES DE MILLORA DEL CARRER
MAJOR AL MUNICIPI D’ALCOLETGE signat per l’enginyer tècnic industrial S. Ramon J.
Cortés Torrentó, de octubre de 2021, amb un PEC de 660.526, 56 €, IVA 21% inclòs,
S’ha obert el tràmit d’informació pública de trenta dies hàbils, per mitjà d’edictes publicats en el
tauler d’anuncis de la Corporació (eTauler), en el BOP de Lleida núm. 233, de 2 de desembre de
2021 i en el DOGC núm. 8558 de 7 de desembre de 2021,
Durant aquest període s’ha formulat una al·legació presentada per la Demarcació de Lleida, del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) relativa a manca de competència
professional. Estimada aquesta al·legació, en sessió plenària de 26 de gener de 2022, s’han
subsanat els defectes al·legats i, per aquest motiu i, per acord plenari de 23 de febrer de 2022,
s’ha aprovat definitivament el projecte esmentat en els termes següents:
“Primer.- Aprovar definitivament el projecte titulat “PROJECTE CONSTRUCTIU
D’OBRES DE MILLORA DEL CARRER MAJOR AL MUNICIPI D’ALCOLETGE”
signat pel Sr. Ramon J. Cortés Torrentó, enginyer tècnic industrial, per la Sra. Glòria
Aldavert Tomàs, arquitecta tècnica i per la Sra. Noèlia Albana Arjó, arquitecta, amb
un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE SIS-CENTS SEIXANTA
MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
(660.526, 56 €), IVA 21% inclòs.
Segon.- Publicar els acords relatius a aquesta aprovació definitiva en eTauler, web
municipal, BOP de Lleida i DOGC a l’empara del que preveu l’art. 38.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Tercer.- Fer constar que, contra el projecte definitivament aprovat i, a l’empara del
que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podran
presentar els recursos següents:
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1. Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el mateix òrgan que ha
dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia hàbil següent
al de la publicació d’aquest anunci.
2. Recurs contenciós administratiu, directament davant l’òrgan jurisdiccional
competent en el termini de dos mesos comptats des del primer dia hàbil següent
al de la publicació d’aquest anunci. “
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