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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI exp. núm. 4BD 2021/039. Memòria Valorada per als treballs de
millora dels acabats existents de la façana del carrer de Les Corts de l'edifici
"Espai Joves de les Corts" situat al carrer Dolors Masferrer i Bosch núm. 1535, al districte de Les Corts de Barcelona.

La gerent d'ecologia urbana, en data 22 de març de 2021, adoptà la següent resolució:
Aprovar la memòria valorada per als treballs de millora dels acabats existents de la façana del
carrer de Les Corts de l'edifici "espai joves de les Corts" situat al carrer Dolors Masferrer i
Bosch núm. 15-35, al districte de Les Corts de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb
els informes tècnic i jurídic del projecte que figuren a l'expedient administratiu i que a
aquests efectes es donen per reproduïts, amb un pressupost de 15.308,16 euros, el 21% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 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; publicar aquest acord al butlletí oficial de la província de Barcelona
(BOPB), a la gaseta municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Contra aquesta acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia
següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l'endemà de la present notificació.
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El
termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del
dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un
cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagi
resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Barcelona, 25 de març de 2021. La secretària delegada d'urbanisme, Eva Redó i Verdaguer.
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