Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

ANUNCI

Aprovació definitiva del “Projecte tècnic executiu per la rehabilitació del pou de la pista al
municipi de Sant Iscle de Vallalta”.
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2020/48, de data 31 de gener de 2020 es va resoldre
aprovar inicialment el “Projecte tècnic executiu per la rehabilitació del pou de la pista al
municipi de Sant Iscle de Vallalta” amb un pressupost d'execució per contracta (PEC) que
ascendeix a 61.750,76 € (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de
12.967,66 €.
Vist que s’ha sotmès al tràmit d’informació pública per termini de trenta dies mitjançant
anuncis publicats en:
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8061, d’11 de febrer de 2020.
- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 11 de febrer de 2020.
- Diari El Punt Avui, de data 6 de febrer de 2020.
- Tauler d’anuncis i pàgina web municipal, Registre de sortida 2020/422, de data 12
de febrer de 2020.
Vist que la data de la darrera publicació va ser el dia 11 de febrer de 2020, per tant el
termini d’exposició de trenta dies havia de finalitzar en data 24 de març de 2020.
Vist que amb motiu del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària, ocasionada pel
COVID-19, publicat en el Boletín Oficial del Estado núm. 67, de data 14 de març de 2020,
el termini d’exposició al públic va quedar interromput fins que finalitzes la vigència de la
suspensió i les seves possibles pròrrogues.
Vist doncs que van quedar suspesos 7 dies hàbils d’exposició al públic.
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2020/138, de data 18 de maig, es va resoldre aprovar
la continuació del procediment d’aprovació del “Projecte tècnic executiu per la
rehabilitació del pou de la pista al municipi de Sant Iscle de Vallalta”, i aixecar la
suspensió del termini d’exposició al públic de l’aprovació inicial.
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Vist que l'anunci del Decret d’Alcaldia núm. 2020/138 de data 18 de maig de 2020, s'ha
exposat al públic en els següents diaris oficials:
-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de maig de 2020.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.8143 de data 28 de maig de 2020.
En el diari El Punt Avui de data 22 de maig de 2020.
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

Vist que el dia 8 de juny de 2020 ha finalitzat el termini d’exposició al públic sense que en
el citat termini s’hagin presentat al·legacions, de conformitat amb el punt segon del citat
acord l’al·ludit projecte ha quedat aprovat definitivament.
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Contra aquesta resolució que és un acte definitiu en via administrativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la seva publicació.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs potestatiu de reposició serà
d’un mes.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquest acord, es podrà 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 corresponent.
Contra la desestimació presumpta del recurs de reposició es podrà interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat per silenci administratiu.

Sant Iscle de Vallalta, a data de la signatura electrònica

EDUARD TURON MAINAT

Signatura 1 de 1

02/07/2020 ALCALDE

L’alcalde, Eduard Turon i Mainat
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