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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte bàsic, el Projecte executiu amb l'estudi de seguretat i salut i
el Projecte d'instal·lacions escèniques per a la rehabilitació, reforma i ampliació del teatre de les Roquetes.
El Ple en sessió de data 24 d'abril de 2018, va adoptar, entre d'altres, a reserva de l'aprovació de l'acta, l'acord
que a continuació es trasllada:

Primer: Aprovar definitivament el PROJECTE BÀSIC, el PROJECTE EXECUTIU amb l'ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT i el PROJECTE D'INSTAL·LACIONS ESCENIQUES per a la REHABILITACIÓ, REFORMA I AMPLIACIÓ DEL
TEATRE DE LES ROQUETES situat al carrer Roger de Llúria, 14 cantonada amb carrer Hernan Cortès, 14-16 de
les Roquetes, per un import total de 2.685.967,49 € (21% IVA inclòs), corresponen l'import de 2.487.085,00 €
(21% IVA inclòs) al projecte basic i executiu de l'edificació i l'import de 198.882,49 € (21% IVA inclòs) al
projecte de les instal·lacions escèniques, amb el benentès tal i com s'esmenta en els diferents informes de
l'ITEC, que és responsabilitat del projectista l'elecció de les solucions més adients en cada cas.
CODI PAM : 1.5.3.1
Projecte: 2017_01_00_20
PROGRAMA: 333
ORGÀNIC: 12100
IMPORT (IVA INCLÒS): 2.685.967,49 €
FASE DESPESA: Aquesta aprovació no genera despesa

Segon: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al taulers d'anuncis municipals i a la web municipal www.santperederibes.cat

Tercer: Declarar financerament sostenible el projecte executiu i el projecte d'instal·lacions escèniques per a la
rehabilitació, reforma i ampliació del teatre de les Roquetes.

Quart: Notificar aquests acords als interessats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició
davant l'òrgan que va dictar l'acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i/o Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des de la data de
presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació
presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de
revisió en els casos previstos a l'article 125.1 de l'esmentada norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de
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l'endemà de la seva publicació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la seva
desestimació presumpta del recurs interposat. No es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt
expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. No obstant això,
podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Sant Pere de Ribes, 7 de maig de 2018

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

(18.130.043)
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