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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

14257 Exposició al públic de l'aprovació inicial dels projectes d'obra relatius a: "Ampliació de pas sobre les
murades i rehabilitació parcial del final del tram nord fins a Porta de Sant Sebastià" (LOT 1);
"Consolidació i adequació del tram de murada del recinte medieval de la Porta de Vila Roja
(N38-N40)" (LOT2); "Consolidació i adequació del tram de murada de l'Esperó (N37-E37)" (LOT
3). CN-50/2017

Per resolució de la regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística de data 13 de desembre de 2.017, s’han aprovat INICIALMENT
els Projectes d’obra relatius a:

-  “Ampliació de pas sobre les murades i rehabilitació parcial del final del tram nord fins a Porta de Sant Sebastià”, redactat per l’arquitecte
Jose Maria Montero Alonso, amb visat de dia 16-11-17 número 11/09174/17, amb un import de 176.398’25 Euros IVA exclòs (LOT 1).

- “Consolidació i adequació del tram de murada del recinte medieval de la Porta de Vila roja (N38-N40)” redactat per l’arquitecte Sr. Josep
Reynés Martorell, amb visat de data 30-09-16 número 11/06768/16, amb un import de 89.896’93 Euros, IVA exclòs (LOT 2).

- “Consolidació i adequació del tram de murada de l’Esperó (N37-E37)”, redactat per l’arquitecte Glòria Druguet Tantinyà, amb visat de data
20-09-16 número 11/06437/16, amb un import de 65.547’70 Euros, IVA exclòs (LOT 3).

 En compliment del que preveu l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es
sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB per tal
que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores.

 Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior,
per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

 En cas de no produir-se cap al·legació en el termini esmentat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Alcúdia, 14 de desembre de 2.017

La regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística.
 Joana Maria Bennasar Serra
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