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APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU  

 

 

La Junta  de Govern Local, en sessió de 12 de gener de 2023, ha aprovat 

definitivament la modificació del Projecte Museogràfic Executiu de la Burés 

redactada per l’empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, S.L. i 

que compta amb un pressupost d’execució de contracte de 137.102,30.- €, IVA 

inclòs. El Projecte Museogràfic Executiu de La Burés s’emmarca en l’execució de 

l’Operació 7 del PECT Girona, Patrimoni Actiu denominada “Recuperació i posada 

en valor social, cultural i turística del patrimoni industrial de l’antiga fàbrica Burés”. 

Aquesta Operació 7 compta amb el cofinançament europeu del 50% provinent del 

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb càrrec al pressupost de 

la Generalitat de Catalunya, i amb el cofinançament del 25% per part de la 

Diputació de Girona. 

 

Aquesta aprovació definitiva es fa pública, als efectes de la seva executivitat, de 

conformitat amb el que estableixen els articles següents: l’article 299 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i 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. 

 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, d’acord  

amb l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment  Administratiu  

Comú de les Administracions Públiques, recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, o  bé, de  

manera potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 

que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar ambdós supòsits, des de 

l’endemà de l’última publicació d’aquest edicte. No obstant això, es pot exercir, si 

s’escau, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. 

 

La modificació del Projecte Museogràfic Executiu de la Burés aprovada 

definitivament es pot consultar clicant el següent enllaç: 

 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1700840003 

 
Anglès, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

L’Alcalde  

Jordi Pibernat Casas 
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