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AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR
Edicte d’aprovació definitiva d’uns documents tècnics
Aprovat inicialment per l’Ajuntament de Prats i Sansor, en sessió del dia 30-5-2018, els següents projectes i
memòries valorades d’obra municipal ordinària:
- Memòria valorada: manteniment de camins del terme municipal.
- Memòria valorada: reposició de canonades de la xarxa de clavegueram i aigües de pluja de la plaça de La
Font de Prats.
- Memòria valorada: pavimentació camí costat ponent de l’àrea de la zona industrial “El Pla”.
Publicat al BOP número 112, del dia 11-6-2018, l’anunci d’informació pública pel termini de 30 dies, i
transcorregut el termini sense que s’hagin presentat al·legacions i reclamacions, l’acord d’aprovació inicial
ha esdevingut definitiu de forma automàtica.
En compliment amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, es fa pública l’aprovació definitiva del document tècnic esmentat.
Contra aquest acord que és definitiu i exhaureix la via administrativa podeu interposar potestativament
recurs de reposició, davant del mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la
data de publicació de la present resolució, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques.
També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació de la
present resolució, d’acord amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa; sense perjudici que pugui presentar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que
s’estimi procedent.
Prats i Sansor, 2 d’agost de 2018
L’alcalde, Jordi Rosell Ginesta
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