
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'espai d'esbarjo reservat per a gossos.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2018 s'acordà aprovar definitivament el Projecte
bàsic i executiu anomenat “Espai d'esbarjo reservat per gossos de Palau-solità i Plegamans”, redactat pels
serveis tècnics municipals, amb un pressupost de l'ordre de 16.850,00 € IVA exclòs, atès que no s'han
presentat al·legacions durant el període d'exposició pública del projecte.

 

RECURSOS

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant
del mateix òrgan, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d'un mes a comptar des de
l'endemà de la notificació.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des de la data de
presentació del recurs en el registre corresponent.

Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs
administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l'art. 125.1 de l'esmentada
norma.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la
desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no
sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

 

Palau-solità i Plegamans, 13 d'abril de 2018

 

Teresa Padrós Casañas

Alcaldessa
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