
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 764/2018 Aprovació projecte "Millora dels polígons industrials El Vivet i Castellets" 
Assumpte: Edicte aprovació definitiva 

 
 

EDICTE 
 
Que per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2018 es va aprovar 
amb caràcter definitiu el projecte “Millora dels polígons industrials El Vivet i Castellets”, 
al no haver-se formulat cap reclamació contra el mateix durant el període d’exposició 
pública. 
 

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. El termini màxim per dictar i 
notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des de la data de 
presentació del recurs en el registre corresponent. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, podreu 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 
de la notificació corresponent, de conformitat amb els articles 8.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998. 
 
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. 
 

 
Taradell, 30 de novembre de 2018. 
 
Lluís Verdaguer Vivet 
Alcalde 
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