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Aprovació definitiva del projecte Deixalleria municipal punt verd en el polígon industrial

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DEIXALLERIA MUNICIPAL PUNT VERD EN EL POLÍGON INDUSTRIAL
DE POLLENÇA
Per resolució de Batlia núm. 1.202 de data 15 de desembre de 2014, es va aprovar inicialment el projecte tècnic denominat “Deixalleria
municipal punt verd, en el polígon industrial de Pollença, redactat per l’arquitecte dels serveis tècnics municipals Xavier Oliver Simarro.
Sotmès al tràmit d’informació pública per termini de quinze dies mitjançant anuncis publicats al BOIB i al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, sense que en el citat termini s’hagin presentat al·legacions (BOIB núm. 16 de 31.01.15), l’al·ludit projecte ha quedat aprovat
definitivament.
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa poden interposar-se de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a aquell en el què rebeu la present notificació, amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de
conformitat amb el que determinen els articles 116 i 117 del mateix text legal.
La resolució d’aquest recurs vos haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de
reposició en el termini d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu
interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa sense límit de termini.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/31/909610

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la present notificació davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma a qui correspongui per repartiment.

Pollença, 27 de febrer de 2015
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavia
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