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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
Interessat/da:    
Representant:    

RESOLUCIÓ

Antecedents i fonaments

   
El Departament de Cementiris de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat ha presentat per a la seva 
aprovació la documentació tècnica redactada per a l’execució dels treballs que a continuació es detallen:

 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  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 €). 

Supervisió. El Servei d’Obres, Projectes i Manteniment de l’Àmbit de les Persones i Seguretat ha supervisat la 
documentació presentada i ha informat que es tracta d’un projecte d’obres ordinàries i completes de reparació 
necessàries  que compleix i incorpora totes les disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les 
d’obligat compliment. Per tant, i pel que fa a les competències del Servei, en relació al previst en l’article 235 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no hi ha impediments per a la seva 
aprovació. Així  mateix, l’informe de supervisió assenyala que els treballs estan previstos al pressupost 
municipal a la partida pressupostària  30036051/1640/21200Edificis i altres construccions, del pressupost 
municipal vigent.

Documentació. Revisada la documentació presentada per tal de comprovar la seva adequació amb el contingut 
i estructura previstos als articles 123 del Text Refós de la Llei de Contracte del sector públic; així com art. 24 i 
SS del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), està integrada per una 
memòria, el pressupost que inclou estat d’amidaments, preus descomposts i resum, Plecs de Prescripcions 
tècniques particulars i generals, els plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i l’Estudi 
bàsic de seguretat i salut en la construcció, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.

Procediment. 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.

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.

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 
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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 3er Tinent d’alcalde Regidor responsable de l’Àmbit 
de Govern i Territori, quan l’import no és superior a  80.000 €, en resolució de data 25 de juny de 2018. 

  

 Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:  

 
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.
    

Signatures:

http://projectesurbanisme.badalona.cat/
http://badalona.cat/projectesurbanisme
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