Ajuntament de Sudanell
(P2526300E)

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva del projecte d'obres “Millora de la urbanització vial,
xarxa de sanejament i d’aigua potable. Carrer Travessia Sant Pere”.
Per decret d’Alcaldia número 90/2014, de 31 de desembre de 2014 es va acordar l'acord que es
transcriu a continuació:
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de l’obra pública de competència municipal per a
l’execució de la Millora de la urbanització vial, xarxa de sanejament i d’aigua potable. Carrer
Travessia Sant Pere”

SEGON.- Publicar aquest acord al taulell d’anuncis i a la web municipal d’aquesta corporació.
TERCER.- Donar compte al Ple en la propera sessió.
QUART.- Adjudicar l’execució de l’obra a l’empresa Excavacions Casanovas S.L per un import de
13.29,13€
CINQUÈ.- Aprovar la despesa i ordenar el pagament amb càrrec a la partida 631.02
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa poden interposar-se de forma optativa i no
simultània un dels següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació, amb
els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb el que
determinen els articles 116 i 117 del mateix text legal.
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta
resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en
el termini d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu
i, aleshores, podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini
de sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació davant els
Jutjats contenciosos administratius de Lleida.

Sudanell, 31 de desembre de 2014.
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