
 

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 13540751233751023611 en https://seu.badalona.cat/validacio

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

Expedient: 2019/00006997F
UO Responsable: D. de Contractes i Tramitació Administrativa
Assumpte: Contractació: Reforma i equipament del local situat al carrerMARE DE DEU DE 

LORDA per a l'SBAS 4B(Llefia)
Procediment: Contractacions d'obres
Interessat/da: SERVICIOS GENERALES DE DECORACION, SL   
Representant: JORDI BALLESTEROS ESPAÑOL 

EDICTE

S'exposa al públic l'expedient de referència en compliment del disposat en l'art. 83 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la finalitat de 
que els qui es considerin afectats, puguin formular per escrit, que presentaran en l'Oficina de Registre 
de l'Ajuntament, les observacions pertinents.

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  29 d’abril de 2021 l’Alcalde va aprovar una resolució en la que la part dispositiva de la mateixa 
deia el següent:

“UNIC.- Aprovar la documentació tècnica complementaria del projecte «Documentació tècnica de les 
obres d’Adequació i reforma interior del local per a l’SBAS4 a l’edifici situat al carrer Mare de Deu de 
Lorda, 119 de Badalona» que va ésser redactat per l’Institut Municipal de Serveis Personals i aprovat 
per resolució del 1r Tinent alcalde Regidor de Badalona Habitable en data 20 de setembre de 2017. 
Documentació complementaria consistent en els treballs per a la formació d’un bany adaptat segons 
normativa d’accessibilitat vigent, l’adequació i la instal.lació contra incendis i la dotació dels serveis 
bàsics d’aigua i llum per a l’SBAS4 de Llefià, redactada pels tècnics de l’empresa municipal 
ENGESTUR; amb tots els documents que la formen i que són la memòria, els plecs de prescripcions 
tècniques generals i particulars, el pressupost integrat per amidaments, relació de preus i resum final, 
els plànols i l’Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció. El pressupost total del projecte 
complementari a aprovar és de 29.870,07€ (valor estimat d’import 24.686,01 € i IVA aplicable de 
5.184,06 €).

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

http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme  «
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