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

Expedient: 2021/00032612X
UO Responsable: D. de Contractes i Tramitació Administrativa
Assumpte: Aprovació de les bases tècniques per a l’adequació a la normativa vigent de 

l’ascensor de la biblioteca de Can Casacuberta
Procediment: Projectes  d'obres d'infraestructura i urbanització

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.

Per tant en 19 de juliol de 2021 l’Alcalde va aprovar el següent:

<<ÚNIC - Aprovar la documentació tècnica pels Treballs  de substitució del muntacàrregues per un nou 
ascensor apta per a persones a la biblioteca de Can Casacuberta, redactada pel tècnic del Servei 
d’Obres, Projectes i Manteniment, 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.   

Amb un import total de la documentació tècnica del pressupost base de licitació de 46.559,66 €, el 
valor estimat del contracte (VEC)  de  38.479,05€, el pressupost d’execució de material (PEM) de 
32.335,34Eur.,  amb un IVA aplicable de 8.080,60€.

Els treballs objecte del present encàrrec es finançaran amb fons municipals procedents de la partida 
pressupostària 31220000/3321/63200000 – projecte 2017-07-I- annex P-2019 del pressupost 
municipal vigent.

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

http://Projectesurbanisme.badalona.cat >>
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