Data de la sessió: 10/10/2018

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient X116/-2018-000016 Subdivisió U670
Descripció
Aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la xarxa de
telecomunicacions.
Relació de fets i fonaments jurídics
Havent-se aprovat inicialment el projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la xarxa
de telecomunicacions, en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25 de
juliol de 2018.
Atès que durant el termini d'informació pública l'empresa Aigües de Barcelona, Empresa
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, ha presentat al·legacions en
data 14 de setembre de 2018, número registre d'entrada 2018024208, en les quals
sol·licita prendre les precaucions necessàries per garantir la integritat i accesibilitat de
les canonades de distribució de l'aigua potable i dels seus elements de maniobra i
control, així com la reposició de les afectacions del servei, d'acord amb el plec de
condicions tècniques d'Aigües de Barcelona.
D'acord amb l'informe tècnic municipal de data 25 de setembre de 2018, en referència a
les al·legacions presentades, en el qual fa constar que un cop adjudicades les obres, la
direcció facultativa comunicarà l'inici dels treballs i fixarà visita prèvia per a coordinar els
punts indicats en l'escrit d'al.legacions.
D'acord amb la Llei municipal i de Règim local de la Generalitat de Catalunya ;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 01/10/2018;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local
pel decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre
delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la
corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per l'empresa Aigües de Barcelona,
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, en data 14 de
setembre de 2018, a l'aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària d'estesa
de la xarxa de telecomunicacions, d'acord amb l'informe de data 25 de setembre de
2018, emès per l'arquitecte tècnic de la unitat tècnica de suport del servei
d'infrastructures i espai públic, que no suposen cap modificació del projecte esmentat.
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la
xarxa de telecomunicacions,, el pressupost del qual ascendeix a cinc-cents quaranta-tres
mil nou-cents seixanta-un euros amb vuitanta-sis cèntims (543.961,86 euros) amb IVA
inclòs.

Peus de recurs

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
Abandona la sessió el Sr. Josep Puigdengolas.
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents
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