Es fa públic que l’Ajuntament de Moià, per Decret d’Alcaldia 2021-1154, de data 28
de desembre de 2021 adoptar l’acord la part dispositiva del qual és com segueix:
“Primer. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ADEQUACIÓ DE

L’APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ, amb un pressupost per contracte de 498.635,25€
més 104.713,40€ en concepte d’IVA, redactat per Sra. Montserrat Carbonell Mañé, Enginyera
col·legiada CETIM núm.11.409, amb les prescripcions que consten als informes de l’Arquitecte
municipal i Enginyer municipals de data 27/12/2021, que hauran de ser incorporades al
projecte per la redactora abans de la corresponent aprovació definitiva.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte i annex de millores inicialment
aprovats durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent hàbil de
l’última publicació de l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler
d’Edictes Municipal i a la pàgina web municipal, termini durant el qual es podrà examinar el
projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article
37 del Reglament esmentat . En el benentès de no formular- se reclamacions i al•legacions
durant el període d’informació pública, l'acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i, en
compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, aquest es publicarà del projecte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
Tercer. Sol·licitar informe a les companyies subministradores de serveis.”
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EDICTE de l’Ajuntament de Moià, relatiu a la informació pública referent a
l’aprovació inicial del Projecte d’adequació de l’aparcament públic
soterrat de Moià a la illa dels carrers Santa Magdalena, Jacint Vilardell i La
Tosca.

