Expedient: 2021/331/02.08.01 -Contractació d'obres

ANUNCI
El ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 de novembre de 2022 va adoptar l’acord d’aprovació
inicial del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE MILLORA DE
L’AVINGUDA DE CATALUNYA. Ampliació de voreres, substitució de la xarxa de
sanejament i millora de la xarxa d’abastament d’aigua, de data setembre de 2021, elaborat per la
Sra. Glòria Aldavert Tomàs, arquitecta tècnica i Sra. Noèlia Albana Artó, arquitecta amb un
PEC de 1.133.815, 92 €, Iva 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 no s’han presentat reclamacions ni al·legacions,
Per aquest motiu i, per acord plenari de data 23 de febrer de 2022, s’ha acordat l’aprovació
definitiva del projecte esmentat, en els termes següents:
“Primer.- Aprovar definitivament el projecte titulat PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE LES OBRES DE MILLORA DE L’AVINGUDA CATALUNYA. Ampliació de
voreres, substitució de la xarxa de sanejament i millora de la xarxa d’abastament
d’aigua.” de data setembre de 2021, elaborat per la Sra. Glòria Aldavert Tomàs,
arquitecta tècnica i Sra. Noèlia Albana Arjó, arquitecta, amb un PRESSUPOST
D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA D’UN MILIÓ CENT TRENTA-TRES MIL
VUIT-CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.133.815, 92 €),
IVA 21% inclòs.
Segon.- Aprovar definitivament el document tècnic annex al projecte indicat en el punt
anterior, relatiu a l a proposta de millores en l’obra, corresponent a elements
d’equipaments, jardineria i carril bici, segons amidaments formulats i amb pressupost
d’execució per contracte de TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA
EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (31.450, 93 euros), IVA 21% inclòs.
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Tercer.- 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.
Quart.- 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:
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.
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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. “
Aquesta aprovació definitiva es fa pública a l’empara del que preveu l’art. 38.2 del
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L’alcalde,
Josep Ma. Gras Charles.
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