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DOCUMENT

1.- Maurici Jimenez Ruiz (AUT) (Alcalde), 26/04/2022 11:51

Àrea de Serveis al Territori
Identificació de l’expedient
Expedient GENE2021007996. Aprovació definitiva del Projecte de construcció d'una
rampa accessible al camí de ronda de S'Agaró en el tram més ample entre Cala
Pedrosa i la plaça del Mirador.

E D I C T E
A l’efecte de l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, es fa públic que la Junta de Govern Local,
en sessió ordinària de data 13 d’abril de 2022, va aprovar definitivament el Projecte de
construcció d'una rampa accessible al camí de ronda de S'Agaró en el tram més ample
entre Cala Pedrosa i la plaça del Mirador.
Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de la seva publicació., davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona.
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de l'òrgan
que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, a comptar del dia següent al d'aquesta
publicació. Si transcorre el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la data
d'interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la
resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat, i en aquest cas, el
recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a
comptar del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el
recurs de reposició.
Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu
convenient d'interposar.
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