
Dimarts, 14 de març de 2017

ALTRES ENTITATS

Consorci del Besòs

ANUNCI

La Presidenta del Consorci del Besòs, en resolució de data 24 de febrer de 2017, va prendre els següents:

ACORDS:

"Vist  el  Projecte  d'Obres  de  millora  del  Rec  Comtal  al  barri  de  Vallbona.  Tram  Plaça  Primer  de  maig  –  Carrer  
Castelladral.  Fase  III  (T.M.  Barcelona)  i  que  té  per  objecte  garantir  una  secció  hidràulica  constant  que  eviti  el  
sobreseïment del canal d'aigua del Rec Comtal en el tram entra la Plaça Primer de maig i el carrer Castelladral.

Atès l'informe favorable de data 20 de febrer de 2017, elaborat pel Director de l'Àrea de Serveis Tècnics del Consorci del 
Besòs, amb relació al referit projecte executiu, proposant llur aprovació i posterior licitació i execució.

Vist així mateix l'informe favorable de data 23 de febrer de 2017, emès pel Director de l'Àrea de Serveis General del  
Consorci del Besòs, en el qual s'estableix el procediment a seguir per a l'aprovació del projecte d'obres de referència.

Vist  l'informe del  Gerent del  Consorci  del  Besòs, on es fonamenta la urgència de procedir  a l'aprovació inicial  del  
projecte d'obres i atès el que disposa l'article 13.2.f) dels Estatuts del Consorci del Besòs,

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR inicialment el Projecte d'Obres de millora del Rec Comtal al barri de Vallbona. Tram Plaça Primer 
de maig – Carrer Castelladral. Fase III (T.M. Barcelona).

SEGON.- SOTMETRE a informació pública el projecte d'urbanització esmentat, durant el termini d'un mes, mitjançant la 
publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació i a la seu electrònica del Consorci del Besòs, per tal que qualsevol persona pugui examinar l'expedient i 
formular les reclamacions i al·legacions que consideri convenient.

TERCER.- CONSIDERAR-LO aprovat definitivament, en el cas que durant aquest període no es presentin al·legacions.

QUART.- DELEGAR en el Gerent la licitació, adjudicació i formalització del contracte relatiu a l'execució del projecte 
d'Obres de millora del Rec Comtal al barri de Vallbona, Tram Plaça Primer de maig – Carrer Castelladral. Fase III al  
terme municipal de Barcelona."

L'expedient podrà ser examinat a les oficines del Consorci del Besòs, c/ Olímpic, s/nº 2a planta EDIFICI BESÒS de Sant 
Adrià de Besòs de dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h.

Sant Adrià de Besòs, 10 de març de 2017
El secretari, Manuel Odón Mallo Gómez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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