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Referència
AAL180139

Unitat Orgànica
633 Servei d'Equipaments
Públics

Ponència
000 PROPOSICIONS D'ALCALDIA

Títol / identificació de l 'expedient
Relatiu a Aprovació definitiva per manca d'al·legacions del POMO Reparació de les façanes D, G i H
al Palau de Marianao
Número d 'expedient : X116/U633/2018/000001
Relació de fets i fonaments jurídics
En sessió de data 4 de juliol del 2018, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte
d'obra municipal ordinària Reparació de les façanes D , G i H al Palau de Marianao
(X116/U633/2018/000001), amb un pressupost d'execució per contracte de 524.911,08 € (IVA inclòs),
essent la base 433.810,81 € més l'IVA 21% 91.100,27 €; promogut per l'Ajuntament i redactat per
Cotca SA.
Atès que l'anunci d'exposició pública de l'acord va ser publicat, durant el termini de 30 dies al tauler
d'anuncis municipal, al Butlletí Oficial de la Província de data 18 de juliol del 2018.
Atès que, segons consta a l'expedient administratiu, finalitzat el període d'exposició pública i, segons
diligència de data 4 de setembre del 2018, emesa per la cap de la unitat d'Arxiu i Documentació, no
s'hi han presentat al·legacions contra l'esmentat acord.
Atès que al contingut de l'acord es feia constar que en cas que no s'hi presentessin al·legacions
s'havia de considerar aprovat definitivament el projecte d'obra municipal ordinària de referència.
;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a l 'alcaldessa per l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ;
Acord
PRIMER- CONSIDERAR aprovat definitivament el Projecte d'obra municipal ordinària Reparació de
les façanes D, G i H al Palau de Marianao (X116/U633/2018/000001), el qual va ser aprovat
inicialment mitjançant acord de Junta de Govern Local en sessió de data 4 de juliol del 2018, per
manca d'al·legacions en el tràmit d'informació pública.
SEGON- PUBLICAR al BOPB, al DOGC, al diari de més difusió comarcal, i inserir al tauler d'anuncis
l'elevació de l'acord definitiu.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona ,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.

Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona , en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
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