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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIBES
ANUNCIO sobre convenio interadministrativo de los ayuntamientos de Sant Pere de Ribes y Canyelles de
ejecución de la franja perimetral de protección de incendios forestales en la urbanización Els Girabals.
El Ple de la Corporació de data 30 d'abril de 2019 va adoptar, entre d'altres, l'acord que a continuació es
trasllada:

“PRIMER.- APROVAR el Conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Canyelles i el nostre Ajuntament per a
l'execució de les franges de protecció contra incendis forestals d'urbanització a Els Girabals.
SEGON.- FACULTAR a l'Alcaldessa Sra. Abigail Garrido Tinta per a la signatura d'aquest conveni.
TERCER.- Un cop signat el conveni esmentat per ambdues parts, PUBLICAR el text íntegre del mateix en el
Diari Oficial de la Generalitat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al tauler municipal
electrònic, dins la Seu Electrònica i, a la pàgina web d'aquesta Corporació.
QUART.- NOTIFICAR aquests acords als interessats.”

De conformitat amb el tercer acord, la resolució i el text íntegre del conveni aprovat així com el plànol annex
es publicarà mitjançant el corresponent edicte al tauler d'anuncis municipal electrònic, dins de la seu
Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes i, a la pàgina web d'aquesta Corporació:
www.santperederibes.cat.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 1 d'agost de 2019, es publicarà l'anunci
corresponent amb la resolució i el text íntegre del conveni aprovat.
En el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) només es publicarà l'anunci de la resolució.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició
davant l'òrgan que va dictar l'acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i/o Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
En el termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des de la data
de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació
presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de
revisió en els casos previstos a l'article 125.1 de l'esmentada norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 4.6 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de
la seva publicació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la seva desestimació
presumpta del recurs interposat. No es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o
s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. No obstant això, podran interposar
qualsevol recurs que considerin convenient.

Sant Pere de Ribes, 25 de juliol de 2019
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