ANUNCI SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER L’ADEQUACIÓ D’UN PUNT
D’ALIMENTACIÓ DE LA COLÒNIA DE GATS (X2022003269)

“ PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte per l’adequació d’un punt d’alimentació de la colònia
de gats, situada al carrer Manresa s/n, al terme municipal de Sant Vicenç de Castellet, situat a la
comarca del Bages, a la província de Barcelona, que es composa de memòria, estudi de seguretat i
salut, control de qualitat, plecs de condicions, pressupost i plànols, , valorat amb un pressupost
d’execució material (PEM) de 6.225,40 €, que correspon a un pressupost d’execució per contracte (PEC)
de 7.408,22 €, que un cop aplicat l’IVA actual (21%), ascendeix a un total de vuit mil nou – cents seixanta
- tres euros amb noranta - cinc cèntims (8.963,95€) redactat pels serveis tècnics municipals en data 6 de
juliol de 2022.
SEGON.- DONAR al projecte aprovat inicialment el tràmit preceptiu d’exposició al públic un termini de
trenta dies, de conformitat amb el que estableixen els articles 37 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, i l’article 235.2, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en cas que es presentin al·legacions aquestes
hauran de ser resoltes de manera expressa, si no se’n formulen es procedirà a l’aprovació definitiva del
projecte.
TERCER.- PUBLICAR el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al tauler anuncis municipal i a la pàgina web municipal.
QUART.- NOTIFICAR de forma reglamentària, els precedents acords, de conformitat amb els articles 40
i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
CINQUÈ.- FACULTAR la senyora Alcaldessa- Presidenta o persona que legalment el substitueixi en
l’exercici del càrrec, per de dur a terme l’efectivitat dels precedents acords.”

En cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial del susdit
projecte, en el termini de 30 dies hàbils d'informació pública i audiència als interessats, a comptar
des de l'endemà de la última de les publicacions oficials, es procedirà a l’aprovació definitiva del
projecte.
El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en la normativa
anteriorment esmentada.
Sant Vicenç de Castellet, 2 d’agost de 2022
L’Alcalde accidental,
Josep Martí i Cano
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Es fa públic pel general coneixement, que per mitjà Decret d’Alcaldia número 2022LLDC000951, de
data 1 d’agost de 2022, es va adoptar la següent resolució:

