EDICTE NÚM. 3/2018
Es fa públic que s’han elevat a definitives les memòries valorades de les obres municipals que
s’indiquen, en haver finalitzat la seva informació pública sense que s’hagi presentat cap
al·legació:
1) Mesura de cabals d'aigua captats i subministrats al Pont de Bar, redactada pels serveis
tècnics de la concessionària del servei municipal de subministrament d’aigua, que obra en
l’expedient administratiu 26/2017, amb un pressupost total de 21.406,11 €.
2) Reforçament del ferm del camí d’accés a Toloriu, Bar i el Querforadat des de la Ctra. N-260,
tram pk 0+120 al pk 1+500, al terme municipal del Pont de Bar, redactada pels serveis tècnics
del Consell Comarcal de l'Aklt Urgell a petició d'aquest Ajuntament, que obra en l’expedient
administratiu 19/2017, amb un pressupost de 49.982,69 €.
3) Pavimentació del Carrer Estret de Toloriu, i enderroc i nova pavimentació del carrer d’entrada
a Bar pel cantó de l’església, redactada pels serveis tècnics municipals, que obra en l’expedient
administratiu 28/2017, amb un pressupost total de 32.961,46 €.
4) Canonada desguàs del carrer -B- de la població de Castellnou de Carcolze, carrer del castell
i placeta del carrer del Mig de la població d’Aristot, i de la vialitat de vianants dels carrers del
poble del Pont de Bar, redactada pels serveis tècnics municipals, que obra en l’expedient
administratiu 28/2017, amb un pressupost total de 43.983,49 €.
La qual cosa es fa pública d’acord amb l’article 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En cas que es vulgui impugnar qualsevol d’aquestes resolucions que posen fi a la via
administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha adoptat en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació del
present edicte. L’esmentat recurs de reposició s’entendrà desestimat si transcorre un altre mes
des de la seva interposició i no es notifica cap resolució expressa. En aquest cas es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent de la jurisdicció contenciosa
administrativa en el termini de sis mesos comptadors des del dia següent al qual s’hagi
d’entendre presumptament desestimat.
Si no s’interposa recurs de reposició es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant l’òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini
de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la present publicació. No es pot interposar
aquest recurs fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició o es pugui entendre
presumptament desestimat.
Tot l’anterior s’entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
El Pont de Bar, 23 de febrer de 2018
L’ALCALDE,
Francesc Jordana i Duran

