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Àrea/Servei: Territori i Urbanisme  
Expedient núm.: 2081/2022  
Procediment : Aprovació definitiva projecte obra local ordinària.  
Projecte: Addenda al Projecte Executiu de Intersecció amb la Carretera N-141c a la 
Zona Industrial “La Teuleria” – “Pla Romaní” TM Moià. 
 
 
EDICTE de l’Ajuntament de Moià de l’aprovació definitiva de l’Addenda al 
Projecte executiu de Intersecció amb la Carretera N-141c a la Zona Industrial 
“La Teuleria” – “Pla Romaní” TM Moià. 
 
 
Per sessió del Ple de data 21/09/2022, es va aprovar inicialment l’Addenda al Projecte 
executiu de Intersecció amb la Carretera N-141c a la Zona Industrial “La Teuleria”- 
“Pla Romaní” TM Moià, amb un pressupost per contracte de 287.930,34 € (IVA 
inclòs), redactada pel Sr. Ferran Aparicio Ibañez – Enginyer de Camins, Canals i Ports 
col·legiat nº 13.013 . 
 
Es fa públic que l’expedient ha estat sotmès a informació pública durant 30 dies 
hàbils, mitjançant l’exposició i publicació de l’EDICTE de l’Ajuntament de Moià, relatiu 
a la informació pública de l’aprovació inicial de l’Addenda al Projecte executiu de 
Intersecció amb la Carretera N-141c a la Zona Industrial “La Teuleria” – “Pla Romaní” 
TM Moià, a: 

• Butlletí Oficial de la Província de data 7 d’octubre de 2022. 

• Diari El Punt Avui de data 10 d’octubre de 2022. 

• Tauler d’anuncis de la Corporació de la seu electrònica municipal del 17 
d’octubre al 22 de novembre de 2022 durant 30 dies hàbils. 

• Pàgina web de l’Ajuntament de Moià, des del dia 17 d’octubre de 2022. 
 
 

Durant aquest termini d’exposició pública no consta que s’hagin presentat 
reclamacions, al·legacions, ni suggeriments, esdevenint l’aprovació inicial en 
definitiva. 
 
 
El text íntegre de l’Addenda al Projecte executiu de Intersecció amb la Carretera N-
141c a la Zona Industrial “La Teuleria” – “Pla Romaní” TM Moià, està a la disposició 
dels interessats a la web d’aquest Ajuntament a l’enllaç : 
 

https://acortar.link/xFN38D 
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Contra el present acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
de reposició potestatiu davant el Ple de la Corporació en el termini d’un mes, a 
comptar de la data de l’última publicació d’aquest edicte als diaris oficials, o recurs 
contenciós administratiu directe davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona dins el termini de dos mesos, a comptar de la mateixa data. 
 
El que es fa públic per a coneixement general en compliment d’allò establert a 
l’article 38.2 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 
Moià, a 8 de febrer de 2023 
Dionís Guiteras i Rubio 
L’alcalde 


