Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Per l'expedient del departament gestor
Número d'expedient X116/U633/2020/000001
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia
23/03/2020, i sense perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres,
el següent acord número PCG200212:
RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS:
Vist el Projecte d'obra municipal ordinària de Renovació de la gespa artificial i millores al camp
municipal de futbol Dani Jarque -Ciutat Cooperativa- (X116/U633/2020/000001), amb un pressupost
d'execució per contracte de 320.988,13 € (IVA inclòs), essent la base 265.279,45 € més l'IVA 21%
55.708,68 € (IVA inclòs); promogut per l'Ajuntament i redactat des de la unitat de Projectes i Obres
d'Edificació del servei d'Equipaments Públics.
L'esmentat projecte contempla les obres i actuacions necessàries per a la renovació del terreny de
joc dels camps de futbol 11 i 7 i alguns dels seus espais complementaris per tal d'aconseguir
recuperar unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva, d'acord amb les normes i
recomanacions dels diversos estaments esportius en especial la Federació de Futbol i el Consell
Català de l'Esport.
Vistos els informes tècnics favorables, de data 25 febrer del 2020, emesos pel departament d'Esports
i per la cap de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació.
D'acord amb els articles 234 i 235 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 36 i següents del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals ;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 19/03/2020 ;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret
número AALB190015 de 27/06/2019 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat ,
ACORD:
PRIMER- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de Renovació de la gespa
artificial i millores al camp municipal de futbol Dani Jarque -Ciutat Cooperativa(X116/U633/2020/000001), amb un pressupost d'execució per contracte de tres-cents vint mil
nou-cents vuitanta-vuit euros amb tretze cèntims (320.988,13 €) IVA inclòs, essent la base dos-cents
seixanta-cinc mil dos-cents setanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims (265.279,45 €) més l'IVA
21% de cinquanta-cinc mil set-cents vuit euros amb seixanta-vuit cèntims (55.708,68 €); promogut per
l'Ajuntament i redactat des de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació del servei d'Equipaments
Públics.
El termini màxim estimat per a l'execució material d'obres serà de 6 (sis) setmanes.
SEGON- Sotmetre a informació pública l'esmentat projecte, pel termini de trenta dies i ordenar la
publicació al Butlletí oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i exposar en
el tauler d'edictes municipal.
TERCER- Considerar aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública no
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s'hi presenta cap al·legació.

La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques .

Sant Boi de Llobregat, 25 de març de 2020
Secretari General Accidental
Ramón López Heredia
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