Dilluns, 1 d'agost de 2016
ALTRES ENTITATS
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
ANUNCI
Exp. 2016/101-MN.
En data 1 de juny de 2016, la Vicepresidència Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va
resoldre aprovar inicialment el "Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al
sector nord-oriental del PNSC (tm de Montcada i Reixac) – 2016", el qual té un pressupost de cent noranta-nou mil noucents noranta-nou EUR amb quaranta-nou cèntims (199.999,49 EUR), IVA inclòs.
L'anunci d'informació pública corresponent a l'esmentat Projecte fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 15 de juny de 2016.
En aquest sentit, i de conformitat amb la data de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el
període per a la interposició d'al·legacions va finalitzar el proppassat 21 de juliol de 2016 sense que se n'hagués
presentat cap, per la qual cosa la resolució d'aprovació inicial esdevé definitiva.
La qual cosa es fa pública als efectes del previst 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.
Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent de publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

CVE-Núm. de registre: 022016013327
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