
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de l'edifici de
serveis tècnics (exp. 2398/2020 1929).

En compliment de l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 de
juny de 2020, ha adoptat l'acord d'aprovació inicial del “renovació de la instal·lació elèctrica de l'edifici de
Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Canet de Mar”, redactat per l'enginyer industrial Sr. Josep Ibáñez Gassiot,
amb un pressupost d'execució per contracte de 47.879,03 €, IVA inclòs, el qual ha estat exposat al públic
mitjançant anunci publicat al BOPB del dia 8 de juliol de 2020, al tauler d'anuncis i a la web municipals, durant
el termini de trenta dies hàbils.

Atès que durant aquest termini no s'ha presentat cap al·legació, ni reclamació, d'acord amb l'anterior acord
d'aprovació inicial, l'esmentat projecte es pot considerar aprovat definitivament, el que es fa públic mitjançant
la publicació d'aquest anunci al BOPB, al DOGC i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

 

Contra l'acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de
reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de publicació
d'aquest anunci en el Diari oficial de la generalitat de Catalunya, o directament recurs contenciós administratiu
davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Canet de Mar, 31 d'agost de 2020

 

Pere Xirau i Espàrrech

Alcalde accidental
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