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Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

Expedient: 2021/00006926H
UO Responsable: D. de Contractes i Tramitació Administrativa
Assumpte: Tramesa per a l'aprovació de la Documentació técnica d'Arranjament del talús de 

la zona verda compresa entre el carrer Suïssa i el Camí de Sant Jeroni de la 
Murtra.

Procediment: Projectes  d'obres d'infraestructura i urbanització
Interessat/da: Servei de Manteniment via pública 

EDICTE

D’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
el cartipàs municipal vigent, la competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals, 
sempre que aquestes estiguin previstes en el pressupost municipal, correspon a l’Alcalde per reserva 
de competències per Resolució núm.2020003402 de 18 de maig de 2020 rectificada per resolucions de 
dates 26/05/2020 i 09/09/2020.

En data 10 de març de 2021 l’Alcalde va aprovar la resolució que la part dispositiva de la mateixa diu el 
següent:

“UNIC - Aprovar la documentació tècnica dels Treballs d’arranjament del talús de la zona verda 
compresa entre el carrer Suïssa i el Camí de Sant Jeroni de la Murtra. Amb un import total del 
pressupost total del projecte d’import 24.869,57 € (valor estimat per execució de 20.553,51 € i 4.316,24 
€ que correspon a l’IVA) que inclou de forma integrada la memòria, el pressupost format per unitats, 
amidaments i preus, referència a les prescripcions tècniques, els plànols de conjunt i de detall 
necessaris per definir les obres i l’Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció, previst a 
l’aplicació 31220046/3321/62300 del pressupost d’inversions municipal vigent.

La documentació aprovada podrà ser examinada en els enllaços de la web municipal següent:

http://Projectesurbanisme.badalona.cat ‘’
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