Data de la sessió: 25/07/2018

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient X116-2018-000016 Subdivisió U635
Descripció
Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la xarxa de
telecomunicacions a la localitat de Sant Boi de Llobregat .
Relació de fets i fonaments jurídics
Vist el projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la xarxa de telecomunicacions a la
localitat de Sant Boi de Llobregat, promogut per l'Ajuntament i redactat per l'empresa
Ingekabel, SL 2.0, per un import d'execució per contracta de:
Fase 1: dos-cents noranta-vuit mil quatre-cents vint-i-sis euros amb noranta-cinc
cèntims (298.426,95 €) dels quals dos-cents quaranta-sis mil sis-cents trenta-tres euros
amb vuitanta-quatre cèntims (246.633,84 €) corresponen a la base i cinquanta-un mil
set-cents noranta-tres euros amb onze cèntims (51.793,11 €) corresponen a l'IVA.
Fase 2: dos-cents quaranta-cinc mil cinc-cents trenta-quatre euros amb noranta-un
cèntims (245.534,91 €) dels quals dos-cents dos mil nou-cents vint-i-un euros amb
quaranta-un cèntims (202.921,41 ) corresponen a la base i quaranta-dos mil sis-cents
tretze euros amb cinquanta cèntims (42.613,50 €) corresponen a l'IVA.
D'acord amb l'informe favorable de la cap del servei d'infraestructures i espai públic de
data 24 de juliol de 2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/07/2018;
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 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: Aprovar inicialment el projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de la xarxa de
telecomunicacions a la localitat de Sant Boi de Llobregat ., promogut per l'Ajuntament de
Sant Boi i redactat per l'empresa Ingekabel, SL 2.0, el pressupost del qual ascendeix a
cinc-cents quaranta-tres mil nou-cents seixanta-un euros amb vuitanta-sis cèntims
(543.961,86 €), IVA inclòs.
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 s'hi presenta cap al·legació.

Peus de recurs
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.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.
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