
 

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
Procediment: Projecte tècnic obra municipal ordinària  
Tràmit:   Aprovació  
Expedients:   EG-0171-2016-URB 
 
Text de l'Acte:  
 
Per Acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 18 d’octubre de 2016, es va acordar, 
entre altres, el següent: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte tècnic anomenat “projecte executiu de finalització de les 

obres de construcció del centre de serveis de Rocarodona”, redactat per l’arquitecte Sr. Jordi Valls Rota, 
amb un pressupost total de 207.020,47 € (a més l'IVA) 250.494,77 € (IVA inclòs), de conformitat amb allò 
que disposen els articles 234.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 37 del ROAS. 
 
Segon.- DECLARAR la tramitació urgent de l'expedient administratiu de referència, en aplicació dels 
articles 9 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
Tercer.- SOTMETRE’L a informació pública, amb caràcter urgent, durant un termini previst normativament 
(15 dies), previ anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), i deixar l’expedient a la disposició de qualsevol qui el vulgui examinar per tal de deduir-
ne al·legacions. 
 
Quart.- DETERMINAR que finalitzat el període d’informació pública, sense que es presentin reclamacions i 
al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà DEFINITIVA, sense necessitat d’un nou acord per part de l’òrgan 
competent, justificant-se a l’expedient mitjançant certificació expedida per la Secretaria – intervenció. 
 
Recursos contra l'aprovació inicial: 
 
Aquest és un acte de TRÀMIT NO QUALIFICAT, no definitiu en via administrativa, i per tant no és 
susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de 
conformitat amb el que disposa l'article 58.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC). 

Recursos contra l’aprovació definitiva: 

Aquest acte posa fi a la via administrativa i, per tant, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició 
davant la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, o recurs contenciós - 
administratiu davant els jutjats contenciosos – administratius de la província de Barcelona, en el termini 
de dos mesos. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dret. 
 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
Olvan, 19 d’octubre de 2016 
 
 
 
 
Martí Orriols i Soler 
L’alcalde - president 


