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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Alcalde de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès. Signat 28/02/2022 21:35

PROVIDÈNCIA DE L’ALCALDIA.L’ajuntament de Vilobí del Penedès encarregà a l’arquitecte senyor Miquel Raja
Borràs la redacció del Projecte de Parc central a Vilobí del Penedès.
El projecte va ser aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió del dia 10 de
novembre de 2021, exposat al públic mitjançant anunci en el Butlletí oficial de la
província de Barcelona del dia 19 de novembre de 2021, i en el tauler municipal
d’anuncis i en la pàgina web municipal. Durant el període d’exposició pública es
presentà una al·legació que va ésser desestimada i aprovat definitivament el
projecte, pel Ple municipal en sessió del dia 12 de gener de 2022. L’anunci
d’aprovació definitiva aparegué publicat en el Butlletí oficial de la província de
Barcelona del dia 26 de gener de 2022.
En data d’avui, s’ha procedit a efectuar el replanteig del projecte i a aixecar l’acta
corresponent.
Cal la incoació del corresponent expedient de contractació, raó per la qual
DISPOSO:
Primer.- Que, per Intervenció, s’emeti informe sobre l’existència de crèdit
pressupostari i sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb
els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l’efecte de determinar l’òrgan
competent per a contractar.
Segon.- Que, per Secretaria, s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vilobí del Penedès, 28 de febrer de 2022.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.-
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