AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
(L’ Urgell - Lleida)
SERVEIS CENTRALS I TERRITORIALS

JORDI MARTÍ i GASULL, secretari interventor acc. de l’Ajuntament de
VILAGRASSA (L’Urgell - Lleida).
CERTIFICO:
Que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 18.12.2020, adoptà el següent
acord:
“”11/10- APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC BÀSIC I D’EXECUCIÓ URBANITZACIÓ
JARDÍ DE L’AMETLLER DE VILAGRASSA.Vist el projecte tècnic bàsic i d’execució de la Urbanització jardí de l’ametller de Vilagrassa,
redactat per l’Arquitecte, el Sr. Salvador Giné Macià.
Atès que l’actuació referent a la Urbanització jardí de l’ametller de Vilagrassa, es troba inclosa en el
FEDER “Camí de Sant Jaume – Xarxa pel patrimoni” que gestiona l’Excma. Diputació de Lleida.
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria
absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de la Urbanització jardí de l’ametller de
Vilagrassa, amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) de cent cinquanta-nou mil sis-cents
set euros amb setanta-quatre cèntims (159.607,74 €). Base imposable de 131.907,22 euros i
27.700,52 euros d’IVA.
Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte al BOP, a la web municipal
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa
l’article 235.2 apartat c) del DL 2/2003, TR LMRLC i l’article 37.2 del D. 179/1995, ROAS, als
efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu cas, presentar les reclamacions o al·legacions que
s’estimin adients.
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o
reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord de
l’Ajuntament, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el BOP, en la web municipal i en
el tauler d’anuncis de la Corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del D. 179/1995, ROAS.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació administrativa
i de les comunicacions objecte del present expedient.
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com sigui
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.””
I perquè així consti als efectes oportuns, lliuro la present d’ordre i amb el vistiplau
del Sr. Alcalde. D’acord amb l’article 206 del ROF, a reserva dels termes que resultin de
l’aprovació definitiva de l’acta.
Vilagrassa, 21 de desembre de 2020
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