
Administració Local Ajuntaments

Pàg. 21Núm. 240 – 19 de desembre de 2017

núm. 10465
AJUntAmEnt d’AiGUAViVA 

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte 

Per Decret d’alcaldia núm. 384/2017 de 18 d’octubre de 2017, s’apro-
và el projecte executiu d’instal·lació d’una caldera de biomassa a les 
escoles noves i les escoles velles d’Aiguaviva. 

s’exposà el projecte al públic durant el termini de trenta dies, comp-
tats a partir de l’endemà de la inserció del corresponent anunci al 
BoP i no s’han presentat al.legacions. 

mitjançant resolució d’Alcaldia 437/2017, de data 7 de desembre de 
2017, s’ha aprovat definitivament el referit projecte executiu, amb 
un pressupost total de 45.011,72€ (IVA inclòs).

la qual cosa es fa pública per a coneixement general, d’acord amb el 
què disposa l’article 38.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, Activitats i serveis dels ens locals 
de Catalunya. 

CONTRA AQUESTA RESOLUCIÓ, que es definitiva en via admi-
nistrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 

en CAs QUe lA DesesTImACIÓ del recurs de reposició es produís 
per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un 
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi 
notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs 
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’ende-
mà del dia en que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

ConTrA lA DesesTImACIÓ eXPressA del recurs de reposició, 
en el seu cas, o bé directament contra aquests acords, es podrà in-
terposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Conten-
ciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la no-
tificació corresponent.

Aiguaviva, 7 de desembre de 2017 
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