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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS
ANUNCI sobre aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives generals de caràcter estàndard
redactats per la Diputació de Barcelona i assumits com a propis.
Es fa públic que la Junta General del Consorci en data 9 de juliol de 2014 va aprovar inicialment el Plec de
clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments,
d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats que tramiti el
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, adoptant el plec de caràcter estàndard aprovat per la
Diputació de Barcelona i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de febrer de 2014 (amb
rectificació d’errors publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26 de febrer de 2014).

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 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.
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 Contenciós 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 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.

Granollers, 22 de setembre de 2014

Sergi Mingote i Moreno
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