Dimecres, 26 d'abril de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Granollers
ANUNCI
El Ple municipal, en sessió del 28 de març de 2017, es va esmenar l'error de fet del punt tercer de la part dispositiva de
l'acord de Ple del dia 28 de febrer de 2017 relatiu a la estimació de les al·legacions presentades i i aprovació definitiva
dels plecs de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic
per a la utilització de les parades del Mercat Municipal Sant Carles i afegir com a adjudicataris les concessions
següents:
NOM
BLAI MANTE MAJO
SALARICH SOLA, DOLORS

PARADA
NÚMERO
45
35,36

CAMBRA/PARTICIPACIÓ
C.CARN
C.FRUIT
C.PEIX
3,50
2,00

MAGATZEM
NÚMERO
1

COST OBRES
T. COEF.
1,4526
2,8342

De conformitat amb l'article 47 del Reglament del Mercat Sant Carles, els adjudicataris satisfaran el cost de la
conservació, el manteniment, la neteja i la vigilància del mercat així com les obres de reforma, que seran
individualitzades com una càrrega sobre la titularitats dels béns d'acord amb la tipologia i nombre de parades
magatzems i càmeres i que es devengaran en finalitzar les obres de reforma. El pagament es realitzarà per qualsevol de
les dues opcions manifestades en el formulari entrat a l'efecte.
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu,
recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si opteu per la interposició del recurs de
reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà
desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos. No obstant això, podreu
exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.
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