ANUNCI
Expedient: “Obres de reforma de diferents deixalleria del Bages, Avinyó, Balsareny,
Cardona, Manresa, Navàs, Sallent, Santpedor, Sant Salvador, Sant Joan de Vilatorrada,
Súria, Navarcles i Castellbell i el Vilar”.

Documentació expedient: La documentació objecte d’aquest tràmit es podrà
consultar al web del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i a les seves oficines,
a la carretera del Pont de Vilomara, Km 2,6 de Manresa, en horari d’atenció al públic (de
dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres de 5 a 7)

No obstant això, contra les resolucions i els actes de tràmit que decideixin, directament
o indirecta, el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims,
de conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015, podrà interposar el recurs potestatiu
de reposició que s’haurà de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat i
anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 de la citada llei. El termini per a interposar
recurs potestatiu de reposició serà d’un mes; el termini màxim per a dictar i notificar la
resolució serà d’un mes, des de la seva interposició (article 124 de la Llei 39/2015).
Text de l’anunci:
El gerent del Consorci, en data de 20 d’abril de 2022 ha adoptat la següent resolució:
“Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu de les “Obres de reforma de diferents
deixalleria del Bages Avinyó, Balsareny, Cardona, Manresa, Navàs, Sallent, Santpedor,
Sant Salvador, Sant Joan de Vilatorrada, Súria, Navarcles i Castellbell i el Vilar “.
Segon.- Exposar al públic l’acord anterior, durant un termini de trenta dies, mitjançant
publicació al tauler d’edictes i e-tauler del Consorci, a la web consorcidelbages.com i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a comptar des del dia següent al de la darrera
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CSV: 72cd0136-883e-484e-9435-5adab614be5a
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
http://www.consorcidelbages.cat/ca/validacio

Recursos: En tractar-se d’un acte de tràmit no s’escau la interposició de recursos en
contra.

Data 2-5-2022

Termini: 30 dies hàbils a comptar de la darrera de les publicacions al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i al e-tauler del Consorci, d’acord amb el que estableix l’art.
235.2 c) del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim
Local de Catalunya i l’art. 37.2 del Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data de l’acord: 20 d’abril de 2022

CVE 202210070238

Pàg. 1-2

Tràmit: Informació pública de l’aprovació inicial

https://bop.diba.cat
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Signat electrònicament per
Ricard Jorba Garcia . Data:
28/04/2022 17:41:24 CEST

A
Pàg. 2-2

Tercer.- Establir que, en el supòsit que no sigui presentada cap reclamació durant
l’esmentat termini d’exposició pública, el projecte es considerarà definitivament aprovat.”

https://bop.diba.cat

publicació abans esmentada, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.
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CSV: 72cd0136-883e-484e-9435-5adab614be5a
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
http://www.consorcidelbages.cat/ca/validacio

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 2-5-2022

CVE 202210070238

Manresa, document signat electrònicament pel gerent, en la data que consta a
l’encapçalament.
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