Ajuntament de Llívia

Es fa públic que s’ha elevat a definitiu l’aprovació del projecte d’obertura d’un
pou sondeig per investigació d’aigües termals a les Prades del Segre de Llívia.

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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La qual cosa es fa pública d’acord amb l’article preveuen els articles 37 i
següents i 45 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny i pels articles 234 i següent del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com el referit
RDL 13/2009, i la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Número : 2018-0023 Data : 05/06/2018

- Projecte redactat per l’enginyer tècnic de mines Sr. F.M.R., que es durà a
terme al paratge de les Prades del Segre de Sant Guillem, bé de domini públic,
parcel·la
303,
polígon
8,
amb
referència
cadastral
núm.
17101A008003030000DZ, de Llívia, amb un pressupost de 75.056,30 € amb
l’IVA inclòs, (Exp. Adm. 239/2018).
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