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Consignació Actual§

Alta/Baixa§

Consignació Proposada#

A LESTAT DE DESPESES.#

Retribucions de Personal fix §
Retribucions de Personal temporal§
Seguretat Social§
Reparació dedificis i dinstal·lacions §
Servei de Promoció, Divulgació i Educació Ambiental§
Estudis i treballs Medi Natural§
Inversions en Medi Natural §

319.452.000§
42.330.000§
110.354.000§
6.000.000§
23.750.000§
8.550.000§
59.850.000§

-£ 3.000.000§
+1.036.672§
+329.558§
+148.050§
+1.000.000§
+6.400.000§
+3.000.000§

316.452.000#
43.366.672#
110.683.558#
6.148.050#
24.750.000#
14.950.000#
62.850.000#

Segon. -£ Sotmetre lacord a exposició
pública durant un termini de quinze dies en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.»#
La qual cosa es fa pública als efectes dels
articles 158.2 i 150.1 de la Llei 39/1988, de

28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals. En cas de no presentar-£ se al·legacions
durant aquest termini sentendrà aprovada
definitivament.#

Barcelona, 5 de juliol de 2000.#
El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.#

Consorci del Parc de Collserola#

b) La prestació de serveis o la pràctica
dactivitats administratives de competència
del Consorci del Parc de Collserola que hi
concorrin alguna de les dues circumstàncies
següents:#
1. Que els serveis públics o les activitats
administratives no siguin de sol·licitud o de
recepció obligatòria.#
2. Que els serveis públics o les activitats
administratives siguin susceptibles désser
prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en lactuació dels particulars o cap altra manifestació
dautoritat, o bé quan no es tracti de serveis
dels quals shagi declarat la reserva a favor
de les entitats locals segons la normativa
vigent.#
Obligats al pagament#

sancions o altres mesures que correspongui.#
Indemnitzacions per la destrucció o
deteriorament del domini públic.#

ANUNCI#
LAssemblea General del Consorci del
Parc de Collserola va adoptar en la seva sessió de 5 dabril de 2000, entre daltres, lacord daprovar inicialment les Ordenances
daplicació dels preus públics i taxes per a la
venda de publicacions i articles i dels serveis
prestats pel Consorci del Parc de Collserola.#
Lanunci dinformació pública corresponent a laprovació inicial de les esmentades
Ordenances fou publicat al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, número 96, de
data 21 dabril de 2000, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, número 3130, de
data 2 de maig de 2000, al diari El Periódico
de Catalunya de data 11 de maig de 2000 i al
tauler danuncis de lentitat en data 21 dabril
de 2000.#
En aquest sentit, i de conformitat amb la
data de lanunci publicat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, el període per a
la interposició dal·legacions va finalitzar el
proppassat 6 de juny de 2000, sense que se
nhagués presentat cap.#
En conseqüència, shan dentendre aprovades definitivament les citades Ordenances,
el text de les quals es transcriu a continuació:#
«ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS DEL PARC DE COLLSEROLA#
Article 1r.#
Lestabliment, fixació, gestió i cobrament
dels preus públics es regeixen pel Capítol VI
del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, i altres normes concordants sobre
Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei
8/1989, de 15 dabril i en allò que no preveuen els textos anteriors, són daplicació les
previsions daquesta Ordenança.#
Article 2n.#
Tenen consideració de preus públics les
contraprestacions pecuniàries que se satisfan
per: #
a) La utilització privativa o laprofitament
del domini públic del Parc de Collserola.#

Article 3r.#
Estan solidàriament obligats al pagament:#
a) Els qui han sol·licitat la concessió o la
llicència per a laprofitament especial o la
prestació del servei sempre que no sesdevingui la circumstància prevista en el paràgraf 2
de larticle 8.#
b) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten
especialment el domini públic en benefici
particular o utilitzen els serveis o activitats
pels quals cal satisfer preus públics, encara
que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació.#
Article 4t.#
No estan obligades al pagament de preus
públics les administracions públiques per als
aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i
per a tots els que immediatament interessen
la seguretat ciutadana.#
Article 5è.#
El pagament de preus públics per serveis o
aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o que ultrapassessin els límits de lautorització, no comporten la legalització de
les utilitzacions o prestacions no autoritzats i
és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de laprofitament i amb les
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Article 6è.#
Quan la utilització privativa o laprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, sobliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a
dipositar prèviament el seu import.#
Si els danys són irreparables, sindemnitzarà al Consorci del Parc de Collserola amb
una quantitat igual al valor dels béns destruïts
o a limport del deteriorament dels malmesos.#
El Consorci del Parc de Collserola no pot
condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix
aquest article.#
Naixement de lobligació#
Article 7è.#
Lobligació de pagar el preu públic neix
amb linici de la prestació del servei o la
pràctica de lactivitat, o des del moment que
es concedeix la utilització privativa o laprofitament especial.#
També neix lobligació en el moment dutilitzar un servei públic o defectuar un aprofitament especial, encara que no hagi estat
autoritzat.#
Article 8è.#
El Consorci del Parc de Collserola podrà
exigir el dipòsit previ de limport total o parcial.#
Quan, per causes que no són imputables
al pagament obligat del preu, el servei
públic, lactivitat administrativa o el dret a la
utilització del domini públic no es presti o no
es practiqui, limport esmentat es retornarà a
qui ha fet el dipòsit.#
Article 9è.#
La forma dextinció dels deutes acreditats
en concepte de preus públics i el procedi-
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ment de recaptació en període voluntari i
executiu daquells, es regirà pel que disposa
el Reglament General de Recaptació.#
Concessió o autorització daprofitaments
especials#
Article 10è.#
1. Quan es tracti de lús privatiu de béns
de domini públic (entenent com a ús privatiu
el que està constituït per locupació directa o
immediata duna porció de domini públic, de
manera que sen limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats) de caràcter
continuat o dun ús que comporti la transformació o la modificació del domini públic, el
preu públic ha désser objecte de concessió.
Les concessions sadjudiquen, partint del
preu de tarifa, mitjançant un concurs segons
la normativa del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat 336/1988, de
17 doctubre, i la reguladora de la contractació dels ens locals. En caràcter supletori hi és
daplicació el Reglamento de Bienes de las
Entitades Locales, aprovat per R.D.
1372/1986, de 12 de juny. Latorgament de
les concessions correspon a lAssemblea del
Consorci, llevat que expressament sigui delegada la competència en favor de la Comissió
Executiva.#
2. Quan es tracti de lús privatiu de béns
de domini públic de caràcter esporàdic o
amb una durada inferior a un any, en el cas
que els sol·licitants siguin més dun, latorgament de la corresponent llicència correspon
al Director-£ Gerent. Per al seu atorgament es
parteix del preu de tarifa i cal seguir procediments que, sense perjudici de la seva agilitat,
garanteixin els principis dobjectivitat, publicitat i concurrència, com poden ser concurs
normal, el concurset, la subhasta mitjançant
puges a la dita, etc.#
3. En els altres casos, correspon al
Director -£ Gerent latorgament directe de
llicències dús o aprofitaments especial de
béns de domini públic pel preu de tarifa.#
Gestió dels preus públics#
Article 11è.#
El Consorci del Parc de Collserola pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries
per conèixer el grau real dutilització del servei o daprofitament i pot, així mateix, fer les
comprovacions oportunes.#
En el cas que els usuaris no facilitin les
dades esmentades o que impedeixin les comprovacions, el Consorci del Parc de Collserola pot efectuar les liquidacions per estimació,
partint de les dades que posseeixi i de laplicació dels índexs adients.#
Article 12è.#
El Consorci del Parc de Collserola pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei o laprofitament especial quan els qui
estan obligats al pagament incompleixin lobligació daportar les declaracions o les
dades sol·licitades, quan sobstaculitzin les
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comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici dexigir el
pagament dels preus acreditats.#
Article 13è#
Quan els preus no siguin satisfets en el
venciment que els correspongui, el Consorci
del Parc de Collserola pot exigir, a més de les
quotes vençudes, els seus interessos de
demora aplicant el tipus dinterès legal, una
vegada hagi transcorregut un mes des del
venciment de lobligació.#
Establiment i fixació dels preus públics#
Article 14è.#
Lestabliment i/o modificació dels preus
públics correspon a lAssemblea del Consorci. Aquesta facultat podrà ésser delegada en
la Comissió Executiva, de conformitat amb el
que es disposa a larticle 23, 2 b) de la Llei
7/1985, de 2 dabril.#
La fixació de limport dels preus públics
correspon a la Comissió Executiva.#
El Consorci del Parc de Collserola pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació
dels preus públics establerts pel mateix Consorci, corresponents als serveis a càrrec dels
esmentats organismes, excepte quan els
preus no cobreixin el seu cost.#
Els organismes autònoms han denviar al
Consorci del Parc de Collserola còpia de la
proposta i de lestat econòmic don es desprengui que els preus públics cobreixin el
cost del servei.#
Llevat que expressament sindiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen lImpost sobre el Valor Afegit (IVA), que
shi farà repercutir dacord amb la normativa
que el regula.#
Article 15è#
En tot expedient dordenació de preus
públics ha de figurar lestudi econòmic
corresponent que es pot limitar, en el cas daprofitaments especials del sòl de domini
públic, a una zoonificació del terme metropolità amb els valors corresponents.#
Article 16è.#
No es pot exigir preus públics per a cap
dels serveis o activitats següents:#
a) Abastament daigua en fonts públiques.#
b) Enllumenat de vies públiques.#
c) Vigilància pública en general.#
d) Protecció Civil.#
e) Neteja de la via pública.#
f) Ensenyament en els nivells deducació
pre-£ escolar i educació general bàsica, llevat
del relatiu a les activitats deducació ambiental.#
Vigència#
Article 17è.#
Aquesta Ordenança començarà a regir a
partir de la data de la seva aprovació definitiva per lAssemblea del Consorci del Parc de
Collserola i continuarà en vigor mentre no
sacordi la seva modificació o derogació.»#
La qual cosa es fa pública als efectes del
previst a larticle 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual saprovà el Reglament

dobres, activitats i serveis dels ens locals i a
larticle 196.2 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual saprovà el
Reglament dOrganització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.#
Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
lòrgan que lha dictada, en el termini dun
mes a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.#
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, 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
següent al de la recepció de la notificació
corresponent.#
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
-£ silenci que es produeix pel transcurs dun
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que shagi notificat la
resolució-£ el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de lendemà del dia en
què el referit recurs de reposició sentengui
desestimat.#
Barcelona, 5 de juliol de 2000.#
El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.#
062000025217
A

Consorci del Parc de Collserola#
ANUNCI#
En compliment del que disposa larticle 37
del Reglament dobres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny, es fa saber que el Director Gerent
del Consorci del Parc de Collserola, en data
26 de juny de 2000, ha aprovat inicialment
el projecte dobra següent: Projecte de condicionament de Can Coll a la normativa daccessibilitat i evacuació al terme municipal
de Cerdanyola del Vallès, amb un pressupost
de nou milions cent setanta-£ quatre mil cent
seixanta -£ cinc
(9.174.165)
pessetes
(55.137,84 EUR), IVA inclòs, redactat pels
Serveis Tècnics de lentitat.#
Durant el termini dinformació pública de
trenta dies, lexpedient restarà a disposició
dels interessats en horari doficina (de 8 a 15
hores) a la seu del Consorci del Parc de Collserola, carretera de lEsglésia, 92, 08017 Barcelona, lloc on es presentaran les possibles
al·legacions.#
Si durant el citat termini no es presentessin
al·legacions, el Projecte restarà aprovat definitivament.#
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Barcelona, 7 de juliol de 2000.#
El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.#
062000025222
A

Consorci del Parc de Collserola#
ANUNCI#
En compliment del que disposa larticle
38.2 del Reglament dobres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, es fa saber que la
Comissió Executiva del Consorci del Parc de
Collserola, en la seva sessió de data 4 de
juliol de 2000, ha aprovat definitivament el
projecte dobra següent: Projecte de restauració dels entorns de Can Cuyàs (segona
fase), al terme municipal de Montcada i Reixac, amb un pressupost de cent set milions
cinc-£ centes setanta-£ una mil set-£ centes vint-£ i-£
quatre (107.571.724) pessetes (646.519,08
EUR), IVA inclòs, redactat pels Serveis Tècnics de lentitat.#
Aquesta aprovació definitiva sha adoptat
en virtut de lacord de lAssemblea General,
de data 5 dabril de 2000, de delegar en la
Comissió Executiva laprovació definitiva i el
relatiu a la contractació de les obres de lesmentat Projecte.#
Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
lòrgan que lha dictada, en el termini dun
mes a comptar des del dia següent a la publicació daquest anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.#
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, 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
següent al de la recepció de la notificació
corresponent.#
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
-£ silenci que es produeix pel transcurs dun
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que shagi notificat la
resolució-£ el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de lendemà del dia en
què el referit recurs de reposició sentengui
desestimat.#
Barcelona, 5 de juliol de 2000.#
El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.#
062000025220
A

Consorci del Parc de Collserola#
ANUNCI#
LAssemblea General del Consorci del
Parc de Collserola va adoptar en la seva ses-
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sió de 5 dabril de 2000, entre daltres, lacord daprovar inicialment el Reglament de
funcionament i ús del Centre dInformació
del Parc de Collserola. #
Lanunci dinformació pública corresponent a laprovació inicial de lesmentat
Reglament fou publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona, número 96, de
data 21 dabril de 2000, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, número 3130, de
data 2 de maig de 2000, al diari El Periódico
de Catalunya de data 11 de maig de 2000 i al
tauler danuncis de lentitat en data 21 dabril
de 2000.#
En aquest sentit, i de conformitat amb la
data de lanunci publicat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, el període per a
la interposició dal·legacions va finalitzar el
proppassat 6 de juny de 2000, sense que se
nhagués presentat cap.#
En conseqüència, sha dentendre aprovat
definitivament el citat Reglament, el text del
qual es transcriu a continuació:#
«REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ÚS
DEL CENTRE DINFORMACIÓ DEL PARC
DE COLLSEROLA#
PREÀMBUL#
El Centre dInformació del Parc de Collserola és lequipament destinat a la recepció
dels visitants del Parc de Collserola. Està ubicat a la Seu del Consorci, al mateix edifici de
nova planta que es va inaugurar el 1989 per
acollir als Serveis Tècnics i el mateix Centre
dInformació.#
Les tasques desenvolupades al Centre dInformació semmarquen dins de les actuacions
del Servei de Promoció, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci del Parc de Collserola.#
El Centre dInformació del Parc és el lloc
des don es coordinen i dinamitzen activitats
adreçades al públic en general i és el punt de
referència per a tots els visitants del Parc,
lespai de comunicació entre els ciutadans i
els gestors del Parc.#
Els seus objectius són: oferir una informació general, bàsica i pràctica (atenció al
públic, personal i telefònica, indrets i possibilitats de lleure, transports i serveis, etc. ), suggerir activitats encaminades al coneixement
del Parc i dels seus valors (itineraris guiats,
xerrades, cursos, venda de publicacions) i
promouren un ús respectuós.#
En el marc dels objectius apuntats el Consorci del Parc de Collserola ha de regular el
funcionament del Centre dInformació del
Parc, en tant que equipament obert al públic,
el que pot fer a lempara del disposat als articles 4.1.a), 4.2, 47.1 i 49 (amb relació al disposat al ROAS), i 70.2 de la Llei Reguladora
de les Bases de Règim Local (LRBRL); de larticle 35 del Text Refós de Règim Local
(TRRL); de larticle 220 i 221 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRL);
de larticle 4.1.a) del Reglament dOrganització i Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF); i del previst als articles
1, 4, 58 i següents del Reglament dObres,

Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS),
amb relació a la possibilitat daprovació de
Reglaments per part dorganismes autònoms
quan aquests afectin als serveis que presten
directament aquests ens de conformitat amb
els seu objectius i règim estatutari.#
NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE
DINFORMACIÓ#
Article 1#
Normes dadscripció del personal del Centre
dinformació#
1. La gestió del Centre dInformació del
Parc és responsabilitat del Servei de Promoció, Divulgació i Educació Ambiental.#
2. La composició del personal adscrit al
Centre dInformació és la següent:#
* Un coordinador.#
* Dues persones datenció al públic durant
la jornada laboral.#
* Dues persones datenció al públic pels
caps de setmana i festius.#
Article 2#
Normes reguladores dels espais del Centre
dInformació#
Els espais que comprenen el Centre dinformació es poden diferenciar, per les seves
particularitats i usos característics, en:#
* Vestíbul. Lloc destinat en part a lexposició permanent, on sexplica el Pla especial,
el Consorci i la Gestió. També hi ha el taulell
dinformació, des don es rep al públic visitant del Centre, es concerten visites, es fan
inscripcions a les activitats i es venen les
publicacions i altres materials.#
* Sala dactes. És la sala on es projecten
vídeos i audiovisuals par als visitants del
Centre. Per als grups organitzats es fa una
presentació del Parc i del Consorci i la gestió
prèviament a la projecció daudiovisuals en
les activitats que realitzen els monitors del
Consorci. També sutilitza per a cursos, reunions, assemblees de treballadors, comissions
dincendis, juntes, consells, reunions voluntaris. Té una capacitat per 66 persones.#
* Sala dexposició permanent. És lexposició del Parc de Collserola, on sexpliquen els
diversos ambients naturals de la serra, la
presència humana al llarg de la història, i les
perspectives de futur. També hi ha instal·lat
un ordinador amb la pàgina web del Parc.#
* Bar, situat dins del recinte del Centre
dInformació. Dóna servei al personal del
Consorci, i també és obert per al públic visitant del Centre dInformació. Lhorari per al
públic en general és de 9:30 a 15 hores, de
dilluns a divendres, els dissabtes, diumenges
i festius pot romandre obert fins a les 18
hores.#
* Serveis. Comprèn els escaients espais de
serveis dhomes i dones, a més dun servei
adaptat per lús de minusvàlids.#
Article 3#
Normes daccés i ús del Centre dInformació#
1. Visites del públic en general:#
* Lhorari dobertura del Centre dInformació és de 2/4 de 10 del matí a les 3 hores de
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la tarda. Tots els dies de lany, excepte
Nadal, Sant Esteve, Cap dany i Reis.#
* Es podrà impedir laccés o demanar que
surtin del Centre a determinades persones per
raons de seguretat, ordre o altres motius justificats, de conformitat amb el que disposin les
normes relatives al dret dadmissió en locals
de pública concurrència.#
* Pel correcte funcionament del Centre
dInformació, cal respectar lordre i no
molestar als altres usuaris del Centre.#
* Per raons de seguretat i higiene queda
prohibit fumar i prendre cap aliment o beguda a linterior del Centre, i especialment en la
sala dexposicions. Exceptuant el recinte del
Bar.#
* Els usuaris tindran a disposició un llibre
de queixes i suggeriments.#
2. Visites de grups organitzats:#
* El Consorci del Parc de Collserola presta
les activitats guiades que sofereixen des del
Centre dInformació mitjançant una empresa
de serveis de monitoratges vinculada a lentitat en règim de contractació administrativa.
Aquestes activitats es desenvolupen habitualment durant els dies feiners i els dissabtes.#
* Els grups organitzats que vulguin fer una
activitat guiada al Centre dInformació, ho
hauran de fer a través de lempresa contractada.#
* Els grups organitzats (escoles, esplais,
grups de gent gran...), hauran de concertar
lactivitat guiada directament amb el personal
del Centre dInformació.#
* Els grups organitzats, com escoles,
esplais, etc., que vulguin visitar el Centre pel
seu compte, hauran davisar de la seva visita
per evitar problemes de saturació del Centre i
possibilitar ladequada prestació de latenció.#
* El Centre dInformació no es responsabilitza del servei datenció si no es tracta de
visites concertades. Les visites concertades
tindran preferència pel que fa a la utilització
dels serveis del Centre dInformació front la
resta dusuaris.#
* En cap cas, cap altra empresa privada
que desenvolupi activitats similars podrà realitzar la seva activitat econòmica dins el Centre dInformació.#
* Es permetrà la visita de grups guiats per
altres institucions previ conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc de Collserola.#
* Els diumenges i festius, el servei de guies
es cobreix habitualment amb la prestació del
servei per part dels Voluntaris del Parc.#
3. Sala dActes:#
* Només sutilitzarà la sala dactes per les
pròpies activitats promogudes des del mateix
centre i per a les necessitats que el Consorci
del Parc de Collserola generi.#
* Es podrà fer ús de la sala per a institucions i empreses patrocinadores si ho estableix el conveni signat.#
* Per fer ús de la sala dactes per activitats
extraordinàries, fora del calendari de visites
del Centre dInformació, caldrà notificar-£ ho
al personal del Centre amb quinze dies danticipació. Si no hi ha incompatibilitat amb
altres activitats, sen confirmarà lús.#
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL#
Lús del Centre dInformació del Parc de
Collserola implica lacceptació daquestes
normes.#
DISPOSICIÓ FINAL#
El present Reglament entrarà en vigor als
quinze dies de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.»#
La qual cosa es fa pública als efectes del
previst a larticle 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual saprovà el Reglament
dobres, activitats i serveis dels ens locals i a
larticle 196.2 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual saprovà el
Reglament dOrganització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.#
Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
lòrgan que lha dictada, en el termini dun
mes a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.#
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, 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
següent al de la recepció de la notificació
corresponent.#
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
-£ silenci que es produeix pel transcurs dun
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que shagi notificat la
resolució-£ el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de lendemà del dia en
què el referit recurs de reposició sentengui
desestimat.#
Barcelona, 5 de juliol de 2000.#
El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.#
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