
 
Ajuntament de Llívia

ANUNCI 

Es fa  públic  que en data  25 de setembre de 2.018 s’ha elevat  a  definitiva 
l’aprovació inicial  dels  Projectes per  l’execució de les obres d’asfaltatge del 
camí d’accés al  nucli  de Cereja i  pavimentació de la  Pujada de Vernet,  de 
Llívia,  que es va aprovar per Decret d’Alcaldia número 218/2018 de data 6 
d’agost de 2.018, i ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat al BOP 
de  Girona  número  155,  de  data  10  d’agost  de  2.018,  i  al  Tauler  d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.llivia.org 
(apartat d’Ajuntament on line/anuncis i edictes oficials)

La qual  cosa es fa pública per tal  de donar compliment a allò que disposa 
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 de Catalunya.

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.
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