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Expedient: 2019/00006282M
Ref. Addic.: 50/P-32/18
UO Responsable: D. de Contractes i Tramitació Administrativa
Assumpte: Projecte per a realitzar diverses actuacions en places públiques del DISTRICTE 6
Procediment: Projectes  d'obres d'infraestructura i urbanització

ANUNCI

S'exposa al públic l'expedient de referència en compliment dels disposat en l'Art. 82 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.

« Per resolució de la Junta de Govern, en data 8/04/2019 s’ha aprovat el següent:

<<PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte  per a realitzar diverses actuacions en places públiques del districte 6 
(Pl. Pescadors, Pl. Camrón de la Isla, Pl. Artigues i placeta junt al carre Alfons XII cantonada amb el carrer de la 
Primavera), redactat pels tècnics de la Societat Municipal Engestur per encàrrec del Servei de Manteniment 
d’Espais Públics de l’Àrea d’Espais Públic i Mobilitat i el pressupost total és d’import 299.819,24 €  que inclou 
pressupost d’obres per import 298.004,24 € (valor estimat per execució de 246.284,50 € i 51.719,74 € que correspon 
a l’IVA), i previsió de despeses de coordinació de seguretat i salut per import  1.815,00 € (valor estimat  1.500,00 € i  
315,00 € d’IVA). L’objecte que conté aquest Projecte està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la 
partida 20443000/1533/60100002, i s’enmarca dins el Pla d’inversions municipal i, per tant, es tracta d’un objectiu 
de Govern. L’àmbit d’actuació de les obres afecta a una superfície total de 2.000 m2.

Els documents tècnics que formen part del Projecte que s’aprova –i que són memòria, pressupost integrat per 
estat d’amidaments, preus descomposts i resum, Plecs de Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de 
detall necessaris per definir els treballs i Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció prescrits en el 
RD1627/1997, de 24 d’octubre-- prèvia supervisió del seu contingut, en relació al previst a l’article 235 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, han estat informats favorablement.

SEGON.- Sotmetre el Projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES perquè puguin presentar-se 
reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no haver-hi cap que suposi una 
modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.

Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del Projecte aprovat podrà ser examinada en els enllaços 
següents:

http://Projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/Projectesurbanisme >>

- Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no decideix directa o indirectament el fons de l’assumpte, no 
determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets i 
interessos legítims, NO procedeix la interposició  de cap tipus de recurs. «
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