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2017-09480
Ajuntament de Calafell

EDICTE 

La Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 6 de novembre de 2017, en relació a l’aprovació 
inicial del projecte d’adequació de la piscina de Mas Romeu (exp. 9452/17), adoptà el següent acord, que en la seva 
part resolutiva diu:

1. Aprovar inicialment el projecte d’adequació de la piscina de Mas Romeu, redactat pels serveis tècnics municipals, 
amb un pressupost per contracta de 96.916,18 €, i un pressupost per al coneixement de l’administració de 100.000 
€. Tal com s’ha descrit en la part expositiva, s’ha dividit el projecte en quatre lots:

- Lot 1, treballs específi cs de les instal·lacions de la maquinària de fi ltració i depuració de les piscines, amb un 
pressupost per contracta de 22.063,14 €.

- Lot 2, treballs d’adequació i impermeabilització del vas de les dues piscines, amb la instal·lació d’un nou sistema 
de làmina estanca, amb un pressupost per contracta de 18.837.28 €.

- Lot 3, treballs de reparació i millora dels serveis instal·lacions existents en la resta de zones de bany (banys, 
trasters, vestidors, magatzems, platja, tanques, dutxes, etc.), així com treballs ram de paleta dels futurs mòduls 
prefabricats a instal·lar, amb un pressupost per contracta 17.295,76.

- Lot 4, subministrament i instal·lació de dos mòduls prefabricats, que faran les funcions de vestuaris i cambres 
sanitàries que han de donar servei a l’equipament amb un pressupost per contracta de 38.720 €.

2. Sotmetre l’anterior acord a informació pública pel termini de trenta dies, en el B.O.P., cas de no presentar-se 
al·legacions es considerarà aprovat defi nitivament, sense necessitat de nou acord.

Es posa de manifest que l’expedient de referència es pot consultar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, 
al carrer Sant Pere, 29-31 de Calafell platja, de 9 a 14 hores.

El secretari, Alexandre Pallarés Cervilla
Calafell, 7 de novembre de 2017 
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