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Expedient: 2019/00005933R
Ref. Addic.: Encarrec 2604
UO Responsable: D. de Contractes i Tramitació Administrativa
Assumpte: PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PARAMENT EXTERIOR DELS NÍNXOLS I REHABILITACIÓ DE

COBERTA DE LA CAPELLA DEL CEMENTIRI DEL SANT CRIST DE BADALONA.
Procediment: Projectes d'obres als Cementiris municipals

EDICTE

Per resolució del 3r Tinent Alcalde Regidor de l’Àmbit de Govern i Territori en data 3 de maig de 2019 s’ha 
aprovat el següent:

<<PRIMER Aprovar la documentació tècnica dels treballs de la reparació del parament exterior dels nínxols de 
la zona sud del cementiri i la rehabilitació de la coberta de la capella del cementiri de Sant Crist de Badalona, 
redactada pel Departament de Cementiris del Servei d’Obres, Projectes i Manteniment de l’Àmbit de Serveis a 
les Persones i Seguretat, consistent en una reparació per tal de garantir les condicions d´ús i seguretat de 
l´immoble. Es tracta d’una actuació prevista a l’aplicació 30036051/1640/21200Edificis i altres construccions, 
del pressupost municipal vigent.

Amb un import total del pressupost de la documentació tècnica de 21.115,37 € (valor estimat per execució de 
17.450,72 € i IVA aplicable de 3.664,65 €). 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 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. legalment correspongui.>>
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