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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE PALMA

9463 Departement de Mobilitat. Secció de Circulació. Acord d'aprovació del Projecte de Peatonalització del
carrer de Velàzquez i reurbanització del carrer Josep Tous i Ferrer

El Regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació del Batle, mitjançant Acord de Junta de Govern núm. 0912/2018 de dia 12 de setembre ha
adoptat la següent resolució:

1r. Aprovar el Projecte de peatonalització del carrer de Velázquez i reurbanització del carrer Josep Tous i Ferrer (ANNEX I), d'acord amb
l'establert als articles 234, 235 i 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'art 149 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, atesos els informes de 6 de setembre de 2018 (ANNEX II) i 6 de setembre de
2018 (ANNEX III) justificatiu el primer, de que el projecte esmentat es refereix a una obra de primer establiment o reforma estructural, de
manera que és d'aplicació l'exigència d'exposició al públic del projecte per un termini no inferior a 15 dies hàbils i, el segon referit a que no
és preceptiu l'informe de supervisió.

2n. Sotmetre a informació pública aquests projecte mitjançant la seva publicació al BOIB i a la Web de l'Ajuntament de Palma, Departament
de Mobilitat per un termini de quinze (15) dies hàbils.

   

Palma, 14 de setembre de 2018

El regidor de l’Àrea de Mobilitat,
p.d. Decret de batlia núm. 13051, de 05/07/2017

(BOIB núm. 83, de 08/07/2017)
Joan Ferrer Ripoll

p.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/2015
(BOIB núm. 92, de 23/06/2015)
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