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E D I C T E de l’Ajuntament de Ripollet, sobre aprovació inicial d’un 
projecte d’obres 

Aprovat inicialment per l’Ajuntament per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 26 de maig de 2020, el Projecte de reforma dels banys de les escoles Josep 
Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol, amb un preu de contracte de 267.023,58 € 
(21% IVA inclòs), redactat pels Serveis Tècnics municipals, s’exposa al públic 
durant el termini de trenta dies, comptats a partir de la publicació del present 
Edicte al BOPB i al DOGC, als efectes de que es puguin presentar les al·legacions 
o suggeriments que s’estimin convenients, a tenor del previst en l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament, d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin 
formulat reclamacions i/o al·legacions, es tindrà per aprovat definitivament 
sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa.

En el mateix acord de l’esmentada Junta de Govern Local, s’ha ordenat la 
continuació de la tramitació del procediment d’aprovació del Projecte d’obres de 
reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol, per tal 
de garantir que les obres estiguin finalitzades abans de l’inici del curs escolar, 
segons allò que disposa el punt 4 de la disposició addicional tercera del Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant  el qual es declarava l’estat d’alarma 
per a la gestió  de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i 
conseqüentment ordenar les publicacions corresponents butlletins oficials pel 
termini de 30 de dies hàbils per donar compliment  al tràmit d’informació pública 
del projecte.

Els documents que queden sotmesos a informació pública, es poden consultar a 
la pàgina web municipal (www.ripollet.cat).

José Ma Osuna López
Alcalde
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