ANUNCI 2/2020
Es fa públic, com sigui que durant el termini d’informació pública no se n'ha presentat cap
reclamació ni al·legació, que s'ha elevat a definitiu el projecte de les obres municipals
ordinàries per la instal·lació d’una caldera de biomassa a l'edifici ajuntament, aprovat pel Ple
en sessió del dia 19-12-2019 i exposat al públic mitjançant anunci al BOP de Lleida núm. 16,
de 24-01-2020.
La qual cosa es fa pública i per tant es procedeix a la publicació d'aquesta aprovació
definitiva en el BOP de Lleida i en el DOGC als efectes de la seva executivitat, de
conformitat amb el que determina l’article 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En cas que es vulgui impugnar aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha adoptat en el
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present edicte.
L’esmentat recurs de reposició s’entendrà desestimat si transcorre un altre mes des de la
seva interposició i no es notifica cap resolució expressa. En aquest cas es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent de la jurisdicció contenciosa
administrativa en el termini de sis mesos comptadors des del dia següent al qual s’hagi
d’entendre presumptament desestimat.
Si no s’interposa recurs de reposició es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant l’òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa en el
termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la present publicació. No es pot
interposar aquest recurs fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició o es pugui
entendre presumptament desestimat.
Tot l’anterior s’entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
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