Unitat emissora:
Núm. d’expedient:
Assumpte:

DEPARTAMENT DE MOBILITAT (Circulació)
18JG1745
Acord d'aprovació del PROJECTE per contractar les obres
de Zona 30 Es Rafal-Vivero
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El Departament de Mobilitat ha elaborat el Projecte de Senyalització d’una zona 30 al Rafal-Vivero
(ANNEX I). També ha emès informe de 28 de setembre de 2018 (ANNEX II) de que el dit projecte
està inclòs dins el supòsits prevists a l'art. 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, ja que 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. A més el dit Servei també ha emès informe de 28 de setembre de 2018
(ANNEX III) en el sentit de que no és preceptiu l'informe de supervisió.
D’acord amb l’exposat anteriorment i 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 i, el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, els que subscriuen consideren que per part de la Junta de Govern podria aprovar-se el
següent
ACORD
1r. Aprovar el Projecte de Senyalització d’una zona 30 al Rafal-Vivero (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 28 de setembre de 2018 (ANNEX II) i 28 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, 28 de setembre de 2018

El Cap del Departament de Mobilitat,

Vist-i-plau
El regidor de Mobilitat
p.d Decret de Batlia número 2751 de 18/02/2016
(BOIB número 29 de 03/03/2016)

Miguel Femenia Reus
Joan Ferrer Ripoll
p.d Decret de Batlia número 10931 de 15/06/2015
(BOIB número 92, de 23/06/2015)
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