Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ANUNCI sobre l’aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu per l’enderroc d’edificacions
existents i construcció nova grada i marquesina al camp de futbol de Ribes.

CODI PAM: 1.6.1.
Orgànic: 13100
Programa: 342

https://bop.diba.cat

1.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu per l’enderroc d’edificacions existents i
construcció de nova graderia i marquesina al camp de futbol de Ribes i els seus corresponents
annexes, per un pressupost total de contracte de 231.242,39€.(21% IVA inclòs).

A

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2017, va adoptar, entre
d’altres, els acords literals que a continuació es traslladen:

231.242.39 €

Fase de la despesa: Aquesta aprovació no genera despesa.
Codi Projecte: 2017_01_0014
2.- 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

CVE 2017042184

Import:

Pàg. 1-1

Econòmic: 62203

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 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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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 edicte
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.

Data 23-11-2017

3.- Notificar aquesta resolució als interessats amb indicació dels recursos corresponents.

B

Sant Pere de Ribes, 13 de novembre de 2017
L’alcaldessa, Abigail Garrido Tinta
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