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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI Núm. Exp. 9BD2021/120 Projecte executiu de canvi de
pavimentació del passeig central de la Rambla Fabra i Puig, entre els carrer
de Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal.

La Comissió de Govern, en sessió de 30 de desembre de 2021, ha aprovat la següent
proposta d'acord:
Aprovar definitivament el Projecte executiu de canvi de pavimentació del passeig central de la
Rambla Fabra i Puig, entre els carrer de Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal, al Districte
de Sant Andreu de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte
que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost de 843.642,82 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'Edictes de
l'Ajuntament.
Contra aquest 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, 3 de gener de 2022. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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