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Núm. 8566
cOnsOrci dE LEs ViEs VErdEs dE GirOnA

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte

En data 11 de juliol de 2015 s’ha elevat a definitiu l’acord de 
l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona del 
26 de maig de 2015 d’Aprovació inicial del projecte anomenat Cons-
trucció d’un gual en el camí sobre la riera de Torrelles en el terme 
municipal de Masarac, la qual cosa es publica als efectes de l’article 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Re-
glament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, després 
d’haver estat publicat l’edicte de l’aprovació inicial pel termini de 
30 dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
105 del 2 de juny de 2015, al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya núm. 6886 del 5 de juny de 2015 i en el tauló d’anuncis, per 
la presentació de reclamacions i al·legacions que es consideressin 
adients, resultant que no se n’ha produït cap.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació del 
present anunci, al Consorci de les Vies Verdes de Girona, de con-
formitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del pre-
sent anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés 
per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interpo-
sar recurs contenciós administratiu fins que el primer sigui resolt 
expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot 
això sens perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que 
estimi pertinent.
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