Dimarts, 9 de febrer de 2016
ALTRES ENTITATS
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
ANUNCI
Exp. 2015/131-MN.
La Vicepresidència Executiva (e f) del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, mitjançant decret de data
5/11/2015, va resoldre aprovar inicialment el "Projecte de gestió d'espais forestals: eliminació d'espècies vegetals
invasores, potenciació de la ramaderia extensiva per la prevenció d'incendis forestals" per un import de cent setantaquatre mil dos-cents trenta-cinc EUR amb tres cèntims (174.235,03 EUR), IVA inclòs, redactat pels Serveis Tècnics de
l'entitat.
L'anunci d'informació pública corresponent a l'esmentat Projecte fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 30 de novembre de 2015.
En aquest sentit, i de conformitat amb la data de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el
període per a la interposició d'al·legacions va finalitzar el proppassat 9 de gener de 2016, sense que se n'hagués
presentat cap, per la qual cosa l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.
La qual cosa es fa pública als efectes del previst a l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent de publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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Barcelona, 29 de gener de 2016
El secretari, Sebastià Grau i Àvila
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