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RESOLUCIÓ 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE 

Projecte constructiu de la renovació del Punt 

d’Abastament a Mataró cota 70. 

 

 

Vistos els antecedents i els informes que consten en l’expedient de referència, 

així com la proposta de resolució d’aprovació definitiva del projecte signada pel 

servei jurídic en data 6 de maig de 2020,  

 

RESOLC:   

 

APROVAR definitivament el Projecte constructiu de la renovació del Punt 

d’Abastament a Mataró cota 70, amb un pressupost 547.859,01 € més IVA;  

 

NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Mataró;  

 

ORDENAR la publicació de la present resolució a la web www.atl.cat.  

 

De conformitat amb l’art. 9 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual 

s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per 

mitjà de les instal•lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, la present 

resolució esgota la via administrativa als efectes d’impugnació en la via 

contenciosa administrativa. En conseqüència, contra aquesta resolució 

independentment de la seva immediata executivitat, les persones interessades 

poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 

dictada, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la 

resolució o de la seva publicació, d’acord amb el que disposen l'article 77 de la 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques; o bé, alternativament, podran interposar recurs 

contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona 

en el termini de dos mesos, d’acord amb el que estableixen els articles 8.3 i 46 

de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, sens perjudici de qualsevol altre que es consideri procedent. No 

es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que sigui resolt 
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expressament o s’hagi produït la desestimació presumpte del recurs de 

reposició en el cas que s’hagi interposat.  

 

Document signat electrònicament.   

 

 

 

 

 

 

 

El Director 
RM 
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