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Expedient: 2019/00006693W
Ref. Addic.:
UO Responsable: D. de Contractes i Tramitació Administrativa
Assumpte: Projecte de reforma dels nuclis de serveis de la planta segona de l’escola Ventós Mir, 

situada al passatge Ventós Mir núm. 29 de Badalona.
Procediment: Projectes d'obres en centres educatius
Interessat/da:    
Representant:    

RESOLUCIÓ

Antecedents i fonaments

   
El Departament d’Equipaments Educatius ha presentat per a la seva aprovació el Projecte de Reforma dels 
nuclis de serveis de la planta segona de l’escola Ventos Mir, redactat per l’arquitecta municipal cap del mateix 
servei en exercici de les seves competències . El pressupost total del Projecte és de 45.882,85€ (valor estimat 
d’import 37.919,71€. i IVA aplicable de 7.963,14€). L’informe de supervisió del Projecte i justificació de 
necessitat  estan previstos al pressupost municipal a l’aplicació 30036000/3231/63200000 del pressupost 
municipal vigent.

Atenent a l’import del pressupost i al contingut dels treball contemplats, aquest Projecte no requereix la 
supervisió d’unitat diferent  als redactors,   en relació al previst a l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.

La documentació tècnica presentada, inclou, la memòria, el pressupost integrat 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.

L’informe jurídic, a la vista de l’informe tècnic i del contingut del document presentat, justifica el compliment 
de la normativa aplicable tant en relació al contingut de l’esmentat Projecte com al procediment aplicable per 
a la seva aprovació.

Fonaments de dret

 Definit el Projecte com a Documentació Tècnica, els tràmits procedimentals de la seva aprovació estan 
regulats en l’article 37.6 del ROAS el qual estableix que l’aprovació dels Projectes d’obres sense complexitat 
tècnica constructiva, tan sols requereixin l’aprovació de la documentació tècnica presentada per part de 
l’òrgan competent de la corporació.

 La competència per a l’aprovació de Projectes d’obres ordinàries locals, sempre que aquestes estiguin previstes 
en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, correspon a l’alcalde el qual l’ha delegat en el 3r Tinent d´alcalde Regidor de l’Àmbit de Govern i 
Territori.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
  

 Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:  
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PRIMER.Aprovar la documentació tècnica de Reforma dels nuclis de serveis de la planta segona de l’escola 
Ventos Mir,  redactada per el Departament d’Equipaments Educatius. Es tracta d’una actuació prevista al 
pressupost municipal a l’aplicació 30036000/3231/63200000. 

El pressupost total del Projecte és de 45.882,85€ (valor estimat d’import 37.919,71€. i IVA aplicable de 
7.963,14€) i 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.

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

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

SEGON  Manifestar que, en compliment del que estableix la Segona circular de la Secretaria General d’aquest 
ajuntament de data 3/10/2018, sobre el peu de recursos de les notificacions dels actes administratius i dels propis 
actes que han de ser objecte de publicació, contra aquest acte administratiu que exhaureix la via administrativa i 
és immediatament executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, 
dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat 
amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Contra aquesta resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu , davant els 
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de  dos mesos, a comptar des del dia següent 
a aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs.

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.
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