ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
DEPT. EDIFICACIÓ I DISCIPLINA
EXP.: 5/2021/C0240_POLO

EDICTE
Es fa públic que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària realitzada el dia 2 de
juny de 2021, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE PISTA COBERTA I ADEQUACIÓ DEL GIMNÀS
EXISTENT
A
L’ESCOLA
GARROFER
DE
VILADECANS
(EXP.
05/2021/C0240_POLO), redactat pel despatx d’arquitectura SOLDEVILA, SOLDEVILA
ARQUITECTES, S.L.P. i presentat per registre d’entrada en data 18 de maig de 2021.
El pressupost total d’execució per contracte del referit projecte d’obres locals
ordinàries és de UN MILIÓ TRES-CENTS NORANTA-SIS MIL SIS-CENTS
NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (1.396.692,38.-€), l’IVA del
21% inclòs.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el Projecte aprovat inicialment
durant 30 DIES HÀBILS, publicant-se la seva aprovació al Butlletí Oficial de la
Província.
TERCER.- CONSIDERAR APROVAT DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’OBRES
LOCALS ORDINÀRIES D’EXECUCIÓ DE PISTA COBERTA I ADEQUACIÓ DEL
GIMNÀS EXISTENT A L’ESCOLA GARROFER DE VILADECANS (EXP.
05/2021/C0240_POLO), si durant el període d’informació pública del mateix no es
produïssin al·legacions, havent-se d’emetre el corresponent certificat administratiu per
part del secretari municipal de l’anterior extrem, que haurà d’incloure’s a l’expedient
administratiu. L’acord d’aprovació definitiva o el certificat administratiu esmentat quan
correspongui, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’àmbit de Serveis a la Ciutadania (Directora);
a l’Àrea d’Alcaldia (Direcció); a l’Àrea d’Espai Públic (Direcció) i a l’Àrea de Serveis
Generals (Departament d’Intervenció, Departament de Gestió Econòmica i Oficina del
Pressupost) i DONAR TRASLLAT del projecte a Serveis Territorials (Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya).
El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultarse demanant cita prèvia través de l’adreça de correu electrònic
planificació_territorial@viladecans.cat o trucant al telèfon 936351803.
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Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran
examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents
Viladecans, en la data de signatura electrònica
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