
 
Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
12433327503272420433 en https://seu.badalona.cat/validacio

Expedient: 2019/00006214Y
Ref. Addic.: 69/P-46/18
UO Responsable: D. de Contractes i Tramitació Administrativa
Assumpte: PROJECTE PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERAM I REASFALTAT DELS CARRERS 

SAGUNT, GÜELL I FERRER I PRÍNCEP DE BERGARA.
Procediment: Projectes clavegueram

S'exposa al públic l'expedient de referència en compliment del disposat en l'art. 83 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la finalitat de que els qui 
es considerin afectats, puguin formular per escrit, que presentaran en l'Oficina de Registre de l'Ajuntament, les 
observacions pertinents.

Anunci relatiu al tràmit d’informació pública de l’aprovació  definitiva del Projecte per a la substitució del 
clavegueram i reasfaltat dels carrers Sagunt, Güell i Ferrer i Príncep de Bergara, segons Diligencia          d´Aprovació 
Definitiva.

"Per fer constar que:

1. Per resolució de la Junta de Govern local de data 5 de novembre de 2018 i en compliment de la normativa de 
pertinent aplicació es va aprovar inicialment el projecte per a la substitució del clavegueram i reasfaltat dels 
carrers Sagunt, Güell i Ferrer i Príncep de Bergara.

Aquesta resolució preveia l’aprovació definitiva del projecte, en cas de no haver-hi cap al·legació/reclamació en 
contra, que suposés una modificació substancial del mateix.

2. L’anunci relatiu al tràmit d’informació pública del projecte va ésser publicat al BOPB de data 21 de 
desembre de 2018 i exposat durant 30 DIES des de la seva publicació.

Així mateix, la documentació tècnica del projecte aprovat ha estat disponible en la web municipal a través dels 
enllaços següents:

http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme”

3. Durant aquest període reglamentari, no consta que s’hagi presentat cap reclamació ni al·legació en contra 
del Projecte aprovat.

Per tant, en compliment de la previsió establerta a la resolució d’aprovació inicial, el Projecte queda 
aprovat definitivament amb efectes de data 6 de febrer de 2019.

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de conformitat amb els 
arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, 
dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat 
amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

http://projectesurbanisme.badalona.cat/
http://badalona.cat/projectesurbanisme
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Contra aquesta resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu , davant els 
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de  dos mesos, a comptar des del dia següent a 
aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats 
a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs.

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent".
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