
  

Expedient: 2021/331/02.08.01  -Contractació d’obra

ANUNCI 

El ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 novembre de 2021, adoptà entre d’altres 
els acords següents: 

“Primer.- Aprovar inicialment 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 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. 

Tercer.- Sotmetre aquest projecte tècnic a un termini d’informació pública de trenta 
dies hàbils, mitjançant edictes publicats al tauler d’anuncis de la Corporació (eTauler), 
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, per tal que puguin formular les reclamacions i al·legacions pertinents. 

Quart.- Acordar que, transcorregut el termini previst en el punt anterior, sense que 
s’hagi presentat cap reclamació i/o al·legació contra aquests projectes, esdevingui 
aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar nou acord i sens perjudici de les 
publicacions oficials de l’acord definitiu que procedeixin. En cas contrari, aquestes 
al·legacions/reclamacions s’hauran de sotmetre al ple de la Corporació per a la seva 
oportuna resolució.”

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències 
municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. 

En cas que no se’n presenti cap el projecte esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de 
nou acord. 

Alcoletge, a  data de signatura electrònica. 
L’alcalde
Josep Ma. Gras Charles

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c346f9c14654492c88777d331927df98001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Jo
se

p
 M

ar
ia

 G
ra

s 
C

h
ar

le
s

30
/1

1/
20

21
A

lc
al

d
e

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

