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Aquesta resolució es publicarà mitjançant edicte al tauler d’anuncis municipal electrònic, dins de la seu
Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes i a la pàgina web d’aquesta Corporació:
www.santperederibes.cat. Així com l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en
un diari de gran difusió.
Contra aquesta resolució, 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 darrera de les publicacions.
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 29/1998, 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 notificació 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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb el segon acord, en data 19 de juliol de 2019, s’ha dipositat davant la
Tresoreria Municipal la garantia per import del 12% del valor de les obres d’urbanització per
part dels promotors, per la qual cosa ja es pot procedir a la publicació dels acords.
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La Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2019 va aprovar definitivament el projecte de
modificació de les obres d’urbanització incloses en el Pla Parcial del sector SUPP-9 MercatParc Central, amb els acords següents:
1.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de modificació de les obres d’urbanització
incloses en el Pla Parcial del sector SUPP-9 Mercat - Parc Central.
2.- CONDICIONAR LA PUBLICACIÓ d’aquests acords, la qual haurà d’establir-se pel termini
d’un mes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un Diari de gran divulgació, així
com als taulers d’anuncis i web municipals, a la constitució de la garantia per import del 12%
del valor de les obres d’urbanització per part dels promotors. Aquest import ascendeix a la
quantitat de 254.836,32€ i, està calculat sobre el pressupost d’execució per contracte amb IVA
inclòs, segons informe tècnic de data 26 de febrer de 2019.
3.- NOTIFICAR aquests acords a la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat-Parc
central conjuntament amb la còpia dels informes emesos pels tècnics municipals.
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ANUNCI de l’aprovació definitiva del projecte de modificació de les obres d’urbanització
incloses en el Pla Parcial del sector SUPP-9 Mercat-Parc Central.

