ÒRGAN

REFERÈNCIA

ANUNCI

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007014

Codi Segur de Verificació: c650569f-2b75-4576-988d-21c31b6e3313
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1196759
Data d'impressió: 10/03/2022 14:19:45
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES

ÌcÇa%eÈf-2b75-4576-988d-21c31b6eÇA-4Î

DOCUMENT

1.- Maurici Jimenez Ruiz (AUT) (Alcalde), 21/02/2022 11:49

Àrea d’Acció Territorial
Identificació de l’expedient
Expedient GENE2021007014, relatiu a l’aprovació definitiva del Projecte de
pavimentació del tram del passeig Castell i Mar, fins passat el pont del Torrent de la
Coma.

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 16 de febrer de 2022, va aprovar definitivament el Projecte
de pavimentació del tram del passeig Castell i Mar, fins passat el pont del Torrent de la
Coma.
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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