En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
Palau-solità i Plegamans, 2 de novembre de 2017
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació. Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs
contenciós administratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos
administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu.

Data 14-11-2017

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament, en sessió plenària de data 26 d’octubre de 2017, va aprovar
definitivament el Projecte executiu de les obres de reurbanització del Polígon Industrial
Can Cortès Nord, redactat per en Jordi Sala Gonzalez per encàrrec municipal, amb un
pressupost d’execució per contracte de 1.438.429,23 €, IVA inclòs, desestimant les
al·legacions presentades per Sampera Serralleria i Alumini, SL i diversos propietaris
més, en data 5 de juliol de 2017, registre d’entrada 10.128, Galiar, SL en data 7 de
juliol de 2017, registre d’entrada 10564, i la Candidatura d’Unitat Popular de Palausolità i Plegamans, en data 14 de juliol de 2017, registre d’entrada 10.747, pels motius
exposats als informes tècnics transcrits en l’acord i que es donen per reproduïts.
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