EDICTE núm. 14/2018
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió del dia 23-10-2018 ha aprovat inicialment, i
definitivament si escau, els següents projectes tècnics municipals simplificats d’obres
ordinàries redactats per l’Arquitecta municipal Marian Domenjó i Torres:
1. Canonada desguàs del carrer -B- de la població de Castellnou de Carcolze, carrer del
castell i placeta del carrer del Mig de la població d’Aristot, i de la vialitat de vianants dels
carrers del poble del Pont de Bar. El seu pressupost és de 43.983,49 € amb l’IVA inclòs, en
tant que el seu desglossament és el següent: 36.349,99 € com a pressupost estimat net, i
7.633,50 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 per cent.
2. Pavimentació del carrer Estret de Toloriu, i enderroc i nova pavimentació del carrer
d’entrada a Bar pel cantó de l’església. El seu pressupost és de 32.961,46 € amb l’IVA
inclòs, en tant que el seu desglossament és el següent:27.240,87 € com a pressupost
estimat net, i 5.720,58 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 per cent.
Els esmentats expedients i projectes s’exposen al públic als efectes del que preveu l'article
235.2.c del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com l'article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, durant un termini de 30 dies
hàbils des de la publicació d’aquest edicte al BOP de Lleida, als efectes que els interessats
puguin examinar-los i presentar les al·legacions que estimin adients.
Així mateix el Ple ha delegat expressament en l'Alcalde per tal que, en cas d’aprovació
definitiva dels projectes, procedeixi a efectuar els corresponents contractes menors com a
forma més àgil per a la seva efectiva execució, sempre d'acord amb les prescripcions de la
normativa vigent.
Es fa constar que en cas que no es presenti cap al·legació la mateixa resolució d’aprovació
inicial s’elevarà de forma automàtica a definitiva.
El Pont de Bar, 6 de novembre de 2018
L’ALCALDE,
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