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Per acord del Ple extraordinari del 11 d’octubre de 2017 es va aprovar definitivament els
Projectes d'Obres Locals Ordinàries per les obres que a continuació es detallen, la qual cosa es
publica a l'efecte de l'article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals:



Millora dels paviments de parcs municipals
Adequació del nou casal dels avis

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant
el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar
el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense
perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.

Alcalde – president,

Martí Nogué Selva
Sils, 11 d’octubre de 2017
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