
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

EDICTE sobre aprovació definitiva del catàleg de camins municipals.

Es fa públic que el Ple de la corporació, en sessió del dia 30 de març de 2017, va adoptar els acords següents:

 

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per PROHABIT SA, pel senyor JOAN ENRIC DE SOLÀ i
CAMPS i per l'entitat SAT NÚM. 601 CAT GRUP TARAFA, pels motius esmentats a la part expositiva del present
acord.

 

Segon.- ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per GUILLA SL, de conformitat amb l'informe emès
per la cap de l'àrea d'Agricultura, Territori i Sostenibilitat.

 

Tercer.- ESTIMAR les al·legacions formulades pel regidor del grup municipal ERC-AM sr. ÀNGEL PROFITÓS,
efectuades durant la seva intervenció en la sessió plenària del dia 30 de juliol de 2015 en motiu del debat i
posterior votació de la proposta d'aprovació inicial del catàleg de camins municipals de les Franqueses del
Vallès.

 

Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Catàleg de camins municipals de les Franqueses del Vallès, lliurat per
l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

 

Cinquè.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el web municipal, amb indicació dels recursos que s'hi pot interposar contra
l'acord d'aprovació definitiva.

 

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que han presentat al·legacions, amb indicació dels recursos
que poden interposar contra l'acord d'aprovació definitiva.”

 

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva 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 seva 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 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de conformitat amb l'article 10.1 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
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interessos.

 

Les Franqueses del Vallès, 21 d'abril de 2017

 

Francesc Colomé Tenas

Alcalde

 

(17.123.064)
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