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CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 

El president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, per resolució 
de data 9 de setembre de 2013, ha resolt el següent:

“Vist que el president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, per 
delegació de l’assemblea General, de data 14 de setembre de 2006, 
va aprovar inicialment el projecte anomenat “Pas inferior sota la ca-
rretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la 
via del tren de Girona Olot”, amb un pressupost d’execució material 
de 333.034,12 euros (IVA inclòs).

de la Província número 126, l’edicte d’aprovació inicial del projecte, 
el qual es sotmetia a informació pública per un termini de 30 dies. 
No es van presentar al·legacions i l’acord d’aprovació del projecte 

Per tot l’anterior, el sotasignant resol elevar a la Presidència, la se-
güent proposta de RESOLUCIÓ:

“Pas inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament 
amb l’antic traçat de la via del tren de Girona Olot”, amb un pressu-
post d’execució material de 333.034,12 euros (IVA inclòs).

-
ponents.

TERCER. Trametre l’expedient a la Diputació de Girona perquè 
faci la declaració de la necessitat d’ocupació dels béns i drets que 

inferior sota la carretera N-141 a Montfullà en l’encreuament amb 
l’antic traçat de la via del tren de Girona Olot” i inicii l’expedient 
expropiatori amb la corresponent publicació.

QUART. El projecte anomenat “Pas inferior sota la carretera N-141 
a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de la via del tren 

Desenvolupament Regional) PO Catalunya 2007-2013 “Una manera 
de fer Europa”.
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CINQUÈ. Aprovar la despesa de 3.500,00 euros (tres-mil cinc-cents 
euros) corresponents a l’expedient d’expropiació.”

Girona, 10 de setembre de 2013

Miquel Calm i Puig
President

-
trativa, podeu interposar els següents recursos:

1) Potestativament i amb caràcter previ, Recurs de Reposició da-
vant del president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, en el 

-
ció. Transcorregut el termini d’un mes, a comptar del dia següent 
al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi 

s’entendrà desestimat, en aquest cas, el recurs contenciós-adminis-
tratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del 
dia següent al de la data en què presumptament resulti desestimat 
el recurs de reposició.

2) El contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del 

el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la 
recepció de la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició. 
(Arts. 46.1 i 46.4 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa, de 13 de Juliol de 1998). 

3) Qualsevol altre que estimeu procedent (art. 58.2 de la Llei de rè-
gim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment ad-
ministratiu comú).
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