
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Número d’expedient: GSUR2020000041 

 

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’UN PROJECTE 

 

 

Per decret de l’Alcaldia-presidència de data 7 de juliol de 

2020, es va aprovar definitivament el projecte denominat 

“Adequació de l´itinerari de vianants entre la pl. 

El·líptica i la pl. de l´Escorxador. Fase 2. Vorera a la 

pl. El·líptica.”  

 

De conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, que estableix que 

l’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de 

publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí 

informatiu local, si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler 

d’anuncis de la corporació. 

 

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa 

fi a la via administrativa, es podran interposar els 

recursos següents:  

 

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan 

que hagi dictat l’acord recorregut en el termini d’un mes 

comptat a partir de l’endemà de la darrera publicació 

d’aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la 

Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona. S’entendrà desestimat per silenci administratiu, 

acabada la via administrativa i expedita la contenciosa 

administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia 

següent al de la seva interposició, no es notifiqués la 

resolució. Si s’hagués presentat el recurs de reposició 

potestatiu, el recurs contenciós administratiu s’haurà 

d’interposar en el termini de dos mesos comptats des del 

dia següent al de la recepció de la notificació de l’acord 

resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no 

ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a 

aquell en que s’hagi produït l’acte presumpte de 

desestimació del recurs per silenci administratiu.  

 

- El contenciós administratiu davant el Jutjat del 

Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos 

mesos comptats a partir de l’endemà de la darrera 

publicació d’aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de 



 
 
 
 
 
la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona. No es podrà interposar aquest recurs fins que 

s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació 

presumpta del recurs de reposició si s’hagués interposat. 

  

- Qualsevol altre que estimi procedent. 

 

 

Figueres, el dia que signo aquest document 

 
L’alcaldessa presidenta 
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