
Dimarts, 8 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió celebrada el dia 13 d'octubre de 
2016, ha adoptat en relació al projecte d'urbanització del sector N (carretera de Cardedeu) de les Franqueses del Vallès, 
entre d'altres, el següent acord:

"APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització del sector N (carretera de Cardedeu) al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès, de conformitat amb el projecte aportat per l'empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT en 
data 6 d'octubre de 2016."

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent  
al de la present publicació.

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 hàbil següent al de la publicació. El termini màxim per a dictar i notificar la 
resolució  d'aquest  recurs  serà  d'un  mes  de  conformitat  amb  l'article  124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a comptar des de la data de presentació del recurs 
en el registre electrònic o Òrgan competent per a la seva tramitació.

Contra  la  resolució  del  recurs  de  reposició  o  la  desestimació  presumpta  del  mateix,  es  podrà  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. 

També es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Les Franqueses del Vallès, 25 d'octubre de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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