Per l'expedient del departament gestor
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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 15/09/2021, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG210976:

ASSUMPTE
Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària Actuacions adequació estructural de l'edifici Centre de
Serveis
Número d'expedient X116/2021/000016 Subdivisió U633

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
En data 8 d'abril del 2021, per decret de ponent delegat es va aprovar l'expedient de contracte menor i l'adjudicació
del servei d'Elaboració d'un informe tècnic per a la comprovació de la suficiència de la capacitat estructural de l'edifici
Centre de Serveis per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i aïllament tèrmic (N801/2021/000138), a l'empresa
societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP (CIF B-61 559 027), per un import de 4.646,40 euros (IVA
inclòs).
En data 30 de juliol del 2021, l'empresa redactora Societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP, presenta
al Registre General d'Entrada 2021019488, el Projecte d'obra municipal ordinària d'actuacions a dalt indicat.
Vist el Projecte d'obra municipal ordinària d'Actuacions per a l'adequació estructural de l'edifici Centre de Serveis
(X116/U633/2021/000016), amb un pressupost d'execució per contracte de 283.397,45 € (IVA inclòs), essent la base
234.212,77 € més l'IVA 21% 49.184,68 € (IVA inclòs); promogut per l'Ajuntament i redactat per la societat Campanyà i
Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP.
En data 4 d'agost del 2021, l'arquitecte adscrit a la Unitat de Projectes i Obres d'Edificació, emet informe tècnic
favorable a la seva aprovació.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 10/09/2021
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;
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 Butlletí Oficial de la Província , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

ACORD
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PRIMER- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària d'Actuacions per a l'adequació estructural de
l'edifici Centre de Serveis (X116/U633/2021/000016), amb un pressupost d'execució per contracte de 283.397,45 €
(IVA inclòs), essent la base 234.212,77 € més l'IVA 21% 49.184,68 € (IVA inclòs); promogut per l'Ajuntament i
redactat per la societat Campanyà i Vinyeta Serveis d'Arquitectura SLP.
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.
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TERCER- Considerar aprovat definitivament aquest projecte si en el termini d'informació pública no s'hi presenta cap
al·legació.

PEU DE RECURS
La qual cosa es comunica, tot indicant 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 s'hi pugui exercir el que s'estimi procedent, de conformitat amb el
que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 16/09/2021
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