
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI DEL BESÒS

ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu del nou pont de pas sobre les vies del ferrocarril a
l'avinguda Puig de Jorba.

La Comissió Executiva del Consorci del Besòs, en sessió de data 24 de juliol de 2018 va aprovar inicialment el
“Projecte executiu del nou Pont de pas sobre les vies del ferrocarril a l'Avinguda Puig de Jorba”.

El referit projecte ha estat exposat a informació pública, durant un termini d'un mes, a comptar a partir del dia
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona així com a la seu electrònica del
Consorci del Besòs, als efectes que es poguessin presentar les reclamacions o al·legacions que es consideressin
oportunes. Així mateix, s'han notificat l'esmentat acord als organismes públics i a les empreses
subministradores, sense que s'hagin presentat informes.

Per això, transcorregut el període d'informació pública sense haver-se presentat reclamacions ni al·legacions i
un cop notificat l'esmentat acord als organismes públics i empreses subministradores sense que s'hagin
presentat informes al respecte que puguin afectar al Projecte, es considera aprovat definitivament el “Projecte
executiu del nou Pont de pas sobre les vies del ferrocarril a l'Avinguda Puig de Jorba”.

 

Contra l'aprovació definitiva podreu interposar recurs de reposició davant la Comissió Executiva del Consorci
del Besòs en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació o bé directament, recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació. No obstant això podeu interposar-ne qualsevol altre, si
ho considereu convenient.

 

Sant Adrià de Besòs, 10 d'octubre de 2018

 

Manuel Odón Mallo Gómez

Secretari
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