EDICTE
Sobre aprovació definitiva del projecte d’obres del nou local d’oficines del Consell Comarcal
de la Selva
Exp. núm.: 2020/234
En acompliment de l’art. 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals Decret 179/1995, de 13 de juny-, és fa públic per a general coneixement que, per resolució
de presidència núm. 2020P 704 del Consell Comarcal de la Selva, del dia 1 de juliol de 2020
es va resoldre l’aprovació inicial del projecte titulat “Projecte executiu del nou local d’oficines
del Consell Comarcal de la Selva”, redactat per l’arquitecte Sr. Marià Riera Llauger i per
l’enginyer Sr. Santiago Altimiras i Rovira.
Exposat al públic no s’han presentat al·legacions en relació al mateix motiu pel qual, de
conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat
de nou acord.

Contra l’acord detallat, a l’empara dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa poden
formular els següents recursos:
1. De REPOSICIÓ, amb caràcter potestatiu, davant de la Comissió Permanent del Ple
del Consell Comarcal, en el termini d’un mes a comptar del dia hàbil següent al de la
publicació del present anunci
2. CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, directament, davant de l’òrgan jurisdiccional
competent, en el termini de dos mesos comptats, igualment, des de l’endemà hàbil al
de la publicació.
Santa Coloma de Farners,

La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan de Presidència que
consta al marge esquerre.
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