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E D I C T E 

 
Es fa públic, d’acord amb allò que estableix 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, que han esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obres que a 
continuació es detalla: 
 

1.- Projecte d’obres anomenat “Millora de la Urbanització de la cruïlla entre l'Av. De 
la República Argentina i el Carrer Mossèn Andreu”, aprovat inicialment en sessió 
plenària de data 29 de setembre de 2020, l’anunci del qual  es va publicar al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP)  de data 13 d'octubre de 2020 i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8244 de data 9 d'octubre de 2020, 
exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament durant el 
període comprés entre el 4 de desembre de 2020 i el 4 de gener de 2021 i havent 
estat publicat al Butlletí d’informació Municipal del mes novembre; sense que 
s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 9 
d'octubre de 2020 i el 4 de gener de 2021, havent estat aprovat definitivament de 
forma automàtica en data 5 de gener de 2021, en conformitat amb les previsions 
de l’acord d’aprovació inicial esmentat. 

 
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar 
directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós 
Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits 
exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un 
mes a comptar des de la data indicada. 
 
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es 
cregui convenient. 
 
   

       
 

L’Alcalde 
Per delegació de firma segons Decret núm. 2711/19 de 16/07/19 
La Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i Adm. Espai Públic 
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