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AJUNTAMENT DE SUDANELL
Edicte d’aprovació inicial de projectes
Per Decret d’Alcaldia 97/2017, de data 30 d’octubre de 2017, s’ha aprovat inicialment el projecte d’obra
Instal·lació d’ascensor i millora de l’accessibilitat a l’edifici de l’Ajuntament de Sudanell, amb un pressupost
d’execució material de 47.071,52 euros, més 9.885,02 euros, d’IVA, tot lo qual dona un pressupost
d’execució per contracta de 56.956,54 euros
Per Decret d’Alcaldia 99/2017, de data 3 de novembre de 2017, s’ha aprovat inicialment el projecte d’obra
per a la reforma i acondicionament interior de l’Ajuntament de Sudanell, amb un pressupost d’execució
material de 43.831,43 euros, més 9.204,60 euros, d’IVA, tot lo qual dona un pressupost d’execució per
contracta de 53.036,03 euros
L’aprovació inicial dels projectes es sotmeten a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquet anunci al BOP de Lleida. Durant aquest termini, les persones interessades
podran examinar i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents. Tot això de conformitat amb
l’article 37 de ROAS, 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
art. 45.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Aquest anunci també es publicarà al taulell d’anuncis de la Corporació, i a la seu electrònica
www.sudanell.cat.
Transcorregut aquest termini d’informació pública i, sense que s’hagin presentat al·legacions i/o
reclamacions, aquestes aprovacions esdevindran definitives sense necessitat d’ulterior acord, publicant-se
aquesta aprovació definitiva en el BOP de Lleida i en el DOGC. Tot això en compliment del que disposa
l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya, l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya. Aquest anunci també es publicarà al taulell d’anuncis de la
Corporació, i a la seu electrònica www.sudanell.cat.
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos, o bé
es pot interposar recurs de reposició, davant de l’òrgan que hagi dictat l’acord en el termini d’un mes, a
comptar, en ambdós supòsits, des de l’endemà de l’ultima de les publicacions al BOP de Lleida i al DOGC.
També es podrà consultar aquest edicte al taulell d’anuncis de la Corporació, i a la seu electrònica
www.sudanell.cat.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.
Sudanell, 3 de novembre de 2017
L’Alcalde
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