Tanmateix, i d’acord amb el que estableix l’art. 123 de la Llei 39/2015 del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, existeix la possibilitat de –amb
caràcter potestatiu i previ a l’esmentada via jurisdiccional- interposar el recurs de
reposició que preveu l’esmentat precepte, recurs que, de ser utilitzat, haurà de
presentar-se davant el mateix òrgan que l’hagi dictat, per escrit i en el termini d’un mes
comptat des del dia següent al de la publicació.
Contra la resolució- expressa o presumpta- del recurs de reposició no es podrà
interposar de nou aquest recurs, sinó, si s’escau, directament recurs contenciósadministratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació
de la resolució, si aquesta fos expressa; si no fos expressa, el termini per interposar el
recurs contenciós serà de sis mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què el
recurs de reposició s’hagi d’entendre presumptament desestimat. No obstant, podreu
interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
L’Alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

https://bop.diba.cat
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La qual cosa es fa públic, per a general coneixement, amb la indicació que l’acord
esmentat és definitiu en via administrativa, podeu interposar directament recurs
contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-administratiu de la província
de Barcelona en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
publicació.

Data 13-2-2019

“Projecte d’instal·lació d’elements de jocs a la Plaça Ball de Gitanes a Palau-solità i
Plegamans, redactat per part dels Serveis Tècnics municipals, amb un pressupost de
l’ordre de 32.385,76 € IVA inclòs”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es fa públic que, amb data 10 de desembre de 2018, per Junta de Govern Local, es va
acordar el següent:
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