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17/12/2019 Secretari

Castellar del Vallès, a la data que consta a la signatura electrònica.
L'Alcalde,
p.d. (Decret núm. 759, de 21 de juny de 2019),
EL SECRETARI,
Signat: Josep Colell Voltas.

Data 14-1-2020

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, 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 i en el termini màxim d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
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’art. 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 desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, 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

Per resolució d’alcaldia, número 1505/2019 de data 17 de desembre, s’acordà
l’aprovació definitiva de la consideració d’obra municipal ordinària el projecte bàsic i
d’execució d’obres per a la millora de les places municipals: Plaça dels Horts de
l’Alemany (carrer Clavé amb carrer Doctor Rovira), Plaça Mas Romeu (Carrer
Virreina amb Carrer Forn de Raig), Espais públics situat al carrer Alemanya (entre
Bèlgica i Països Baixos) i franja entre Irlanda i Suècia, Espai públic ubicat al carrer
de Can Juliana (Airesol AB) amb un pressupost d’execució material de 114.457,95 €
i un pressupost d’execució de contracte de 136.204,96 €, iva exclòs, d’acord amb el
que preveu l’ article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 4
i següents del Reial Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres, en no haver estat formulades reclamacions o al·legacions dins
del termini d’informació pública.
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ANUNCI sobre l’aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució d'obres per la
millora de les places del municipials: Plaça dels Horts de l’Alemany (carrer Clavé
amb carrer Doctor Rovira). Plaça Mas Romeu (Carrer Virreina amb Carrer Forn de
Raig), Espais públics situat al carrer Alemanya (entre Bèlgica i Països Baixos) i
franja entre Irlanda i Suècia, Espai públic ubicat al carrer de Can Juliana (Airesol
AB) a Castellar del Vallès.
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