
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

EDICTE sobre aprovació definitiva de l'adhesió de nous membres al Consorci de les Vies Verdes de Girona,
separació de dos ajuntaments i d'aprovació dels seus Estatuts.

Per acord de l'Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, de data 14 de gener de 2014, es
va aprovar el conveni de formalització d'adhesió al Consorci, i l'acceptació de la incorporació dels ajuntaments
següents, els quals han tramès al Consorci el corresponent acord del ple municipal d'aprovació dels estatus del
Consorci:

Ajuntament de l'Armentera

Ajuntament de Bellcaire d'Empordà

Ajuntament de Camprodon

Ajuntament de Capmany

Ajuntament de Castelló d'Empúries

Ajuntament de l'Escala

Ajuntament de Gualta

Ajuntament de la Jonquera

Ajuntament de Palau-sator

Ajuntament de Peralada

Ajuntament de Sant Pere Pescador

Ajuntament de Torrent

Ajuntament d'Ullà

Per acord de l'Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, de data 27 de novembre de 2012,
es va aprovar la separació de l'Ajuntament de Vall-llobrega i de l'Ajuntament de Sant Julià de Llor-Bonmatí
com a membres del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona núm. 35, de 20 de febrer 2014, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6569, de 25
de febrer de 2014, i en el tauler d’anuncis del Consorci. Vist que no s’han presentat reclamacions durant el
termini d’exposició pública, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat amb caràcter definitiu.

Els estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona estan publicats integrament al BOP núm. 112 de 12 de
juny de 2009.

 

Contra els acords adoptats, que són definitius i posen fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació. Amb caràcter potestatiu podeu interposar prèviament
recurs de reposició davant dels Plens de les corporacions respectives, en el termini d’un mes, a comptar des del
dia següent al d’aquesta publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la
data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs
de reposició s’entendrà desestimat, cas en el qual el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el
termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el
recurs de reposició. Tot això sense perjudici que si ho considereu convenient pugueu interposar altres recursos
que creieu més oportuns.
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Girona, 20 de maig de 2014

 

Miquel Calm i Puig

President
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