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1.- Francesc Alemany Martinez (SIG) (Alcalde), 10/06/2022 17:26

ANUNCI
Na Cèlia Majó Montes, secretària accidental de l'Ajuntament de Palafolls,
CERTIFICO:
Que mitjançant decret 1084/2022 de 21 d’abril, es va resoldre:
“1. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d’obres de restauració del castell, “Restauració de
l’àrea 1 del recinte sobirà i de l’àrea 7 del recinte jussà del Castell de Palafolls”, redactat per Julià
Esteban Chapapría, doctor arquitecte, Elisa Moliner Cantos, arquitecte i Nàrtex Barcelona, SL, per
encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 276.459,72 €, IVA inclòs, dels
quals 228.479,11 € corresponen a la base i 47.980,61 € al 21% d’IVA.
2. Sotmetre el procediment a informació pública durant 30 dies, previ el seu anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al tauler d’edictes municipal, tot establint que durant
aquest termini l’expedient i el projecte es trobaran exposat a la seu electrònica municipal. De no produirse’n cap al·legació l’esmentat projecte s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord.
L’aprovació definitiva serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i a la seu electrònica municipal.
3. Remetre el projecte a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i a
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per al seu vistiplau.
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4. Notificar aquest acord a l’interessat.
5. Declarar que l’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
6. L’aprovació definitiva produïda per manca d’al·legacions durant la informació pública constituirà una
resolució, posarà fi a la via administrativa i, des que tingui lloc, serà impugnable per mitjà de recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de
dos mesos o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició davant de l’alcalde en el termini d’un
mes.
7. Sense perjudici d’aquest oferiment de recursos, els interessats poden interposar qualsevol recurs
ajustat a dret.”

Que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 27 d’abril de 2022, al diari el
Punt Avui de data 26 d’abril de 2022, al taulell d’anuncis en data 21 d’abril de 2022 i a
la seu electrònica de l’Ajuntament, www.palafolls.cat en data 22 d’abril de 2022, s’ha
inserit l’anunci de la resolució adoptada mitjançant el decret 1084/2022 de 21 d’abril,
d’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d’obres de restauració del castell,
“Restauració de l’àrea 1 del recinte sobirà i de l’àrea 7 del recinte jussà del Castell de
Palafolls”.

PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat

Òrgan

REFERÈNCIA

ANUNCI

URBANISME

2022/000005/2388

Codi Segur de Verificació: ea1ae66a-bafd-4488-b80e-8f457d62a832
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_12438706
Data Impressió: 13/06/2022 08:44:05
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìea1ae66a-bafd-4488-b80e-8f457d62a832hÎ

DOCUMENT

1.- Francesc Alemany Martinez (SIG) (Alcalde), 10/06/2022 17:26

Que durant la informació pública l’expedient ha estat manifestat a la seu electrònica
municipal i a les dependències municipals durant l’horari d’atenció al ciutadà.
Que durant el termini general d’exposició al públic, compressiu del 28 d’abril de 2022
al 9 de juny de 2022, no s’han formulat al·legacions i, d’acord amb el punt segon de la
resolució, el projecte ha esdevingut aprovat definitivament en data 10 de juny de
2022.

Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament.
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