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AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
Anunci sobre aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 16 de desembre de 2010, va adoptar, entre
d’altres, el següent acord:
“Primer. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’urbanització de
la U.A.7 “Industrial Monter”, promogut per l’empresa EMBUTIDOS
MONTER, SA i redactat per FGA arquitectes -Joaquim Figa Mataró,
Mei Figa Vaello i Santiago Sols Lucia- , de data maig del 2010, condicionat a l’acompliment de les condicions especificades en els informes
incorporats a l’expedient que s’adjunten com a annex al present acord.
Segon. REQUERIR a la societat mercantil EMBUTIDOS MONTER,
S.A. perquè faci efectiva a la tresoreria municipal la constitució de
la garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització, per un import de 26.658,19 €, resultant d’aplicar aquest percentatge sobre el
pressupost d’execució per contracte d’aquest projecte, actualitzat a
l’IVA vigent, que puja a la quantitat de 222.151,61 €.
Tercer. DISPOSAR la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’espai
web municipal, per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva, una vegada s’hagi donat compliment íntegre del punt segon d’aquest acord.
Quart. NOTIFICAR el present acord a la societat promotora d’aquest
projecte d’urbanització i als demés interessats.”
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:
a) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’alcalde, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci.
b) O bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre si ho considereu
convenient.
Sant Jaume de Llierca, 8 de febrer de 2011
Enric Llongarriu i Farrés
Alcalde
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