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AJUNTAMENT DE GÓSOL
Edicte d’aprovació inicial del Projecte per la reforma del Consultori Mèdic
Per Resolució 7/2021, de data 26 de gener de 2021, s’aprova inicialment el Projecte de reforma del
Consultori Mèdic, redactat pel tècnic municipal, Ramon B. Artigas Coll, amb un pressupost de 33.823,14
euros, IVA del 21% 7.102,86 euros, total pressupost execució per contracte 40.926,00 euros.
De conformitat amb el que es preveu en els articles 235 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposen al públic pel termini de 30 dies,
durant els quals es poden examinar i formulari les al·legacions pertinents.
Es fa constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat cap reclamació ni al·legació
l’acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, 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 i en el termini màxim d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia
següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs
o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs. Exhaurida la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Lleida, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la
seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.
Gósol, 26 de gener de 2021
L’alcalde, Lluís Campmajó i Puig
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