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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat
públic i l'estudi de seguretat i salut.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 d'octubre de 2019, va adoptar, entre d'altres, l'acord
literal que a continuació es trasllada:

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte executiu de “Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat
públic de Sant Pere de Ribes i l'Estudi de Seguretat i Salut”, presentat en data 10 de setembre de 2019 per
INGENIEROS EMETRES, SLP, amb registre d'entrada núm. 2019014503.
CODI PAM: 3.5.2
Orgànic: 32500
Programa: 1721
Econòmic: 61900
Codificació del Projecte: 2017_01_0058
Fase de la despesa: RC
Import: Lot 1: 666.047,44€ i Lot 2: 855.067,46€ TOTAL: 1.521.114,90€ IVA inclòs

SEGON.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al tauler municipal electrònic i a la pàgina web d'aquesta Corporació
www.santperederibes.cat.

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat amb indicació dels recursos procedents.”

Aquest anunci es farà públic al tauler d'anuncis municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica:
https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/informacio-publica/tauler-d-anuncis-i-edictes, durant
el termini de 15 dies a partir de la darrera de les publicacions, així com a la pàgina web d'aquesta Corporació:
www.santperederibes.cat. També es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.

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
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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.

Sant Pere de Ribes, 6 de novembre de 2019
Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

(19.311.020)
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