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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15 de juny de 2021, va aprovar
inicialment i definitivament, si no es presentaven al·legacions durant la exposició
pública, el Projecte Executiu per la construcció de gàbia per a bicicletes amb inclusió
de punts de recàrrega elèctrica, redactat per l’Enginyeria Etecnic Smarts Grids, S.L
amb un Pressupost Total de Contracte (PEC) de setanta-quatre mil tres-cents
seixanta-sis euros amb seixanta cèntims (74.366,60€), IVA inclòs.

Pàg. 1-1

L’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació al
Butlletí Oficial de la Província de data 21 de juny de 2021, a la pàgina web municipal i
al Tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament, des del 22 de juny al 3 d’agost de 2021.

CVE 202110105495

Atès que no s’han presentat al·legacions durant el període d’exposició pública,
l’aprovació inicial ha esdevingut definitiva amb efectes del dia 4 d’agost de 2021.

Data 12-8-2021

L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot
interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una
competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta
l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament
poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

B

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 04/08/2021 a les 10:42:30

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13526766112560532137 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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