
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CALAFELL

EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de renovació integral de les xarxes d'aigua i clavegueram i
implantació de xarxa d'aigües pluvials a Segur Platja (exp. 12511/2021).

En data 29 de desembre de 2022, ha esdevingut definitivament aprovat Projecte de renovació integral de les
xarxes d'aigua i clavegueram i implantació de xarxa d'aigües pluvials a Segur platja, redactat per BATLLE I
ROIG ARQUITECTURA, SLP, amb un pressupost per contracte de 10.461.830,48 €IVA inclòs. aprovat
inicialment en data 2 de novembre de 2022 per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calafell.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efecte, significant-li que contra aquesta resolució, que
posa fi a la via admiistrativa, pot interposar, alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb els artibles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –
LPACAP-, i article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya, o recurs contenciós- administratiu, davant els Jutjats del Contenciós – Administratiu de
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la present notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa – Administrativa.
Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós- adminitratiu
fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Així mateix, podrà
exercitar qualsevol altre recurs que consideri pertinent.

Calafell, 16 de gener de 2023

Alexandre Pallarés Cervilla

Secretari
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