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EDICTE 
Sobre l’aprovació definitiva d’uns projectes d’obres

Exp. núm.: 2018/1875, 2018/1876, 2018/1877 i 2018/1879   

En acompliment de l’art. 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals -
Decret 179/1995, de 13 de juny-, és fa públic per a general coneixement que, la Comissió 
Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva, per mitjà d’acord de data 4 de 
setembre de 2018 va acordar l’aprovació inicial dels projectes següents:

 “Projecte constructiu d’un tram de la “ruta de la Tourdera” al terme municipal de Riells 
i Viabrea” redactat per la Sra. Lola Simón Plaza enginyera de camins, canals i ports. 
(Exp. 2018/1875).

  “Projecte constructiu d’un tram de la “ruta de la Tourdera” als termes municipals 
d’Hostalric i Massanes” redactat per la Sra. Lola Simón Plaza enginyera de camins, 
canals i ports. (Exp. 2018/1876).

 “Projecte constructiu d’un tram de la “ruta de la Tourdera” al terme municipal 
d’Hostalric” redactat per la Sra. Lola Simón Plaza enginyera de camins, canals i 
ports. (Exp. 2018/1877).

 “Projecte constructiu d’un tram de la “ruta de la Tourdera” al terme municipal 
d’Arbúcies” redactat per la Sra. Lola Simón Plaza enginyera de camins, canals i 
ports. (Exp. 2018/1879).

Exposats al públic no s’han presentat al·legacions en relació als mateixos motiu pel qual, de 
conformitat amb l’acord esmentat els projectes resten aprovats definitivament sense 
necessitat de nou acord.

Contra l’acord detallat, a l’empara dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa poden 
formular els següents recursos:

1. De REPOSICIÓ, amb caràcter potestatiu, davant de la Comissió Permanent del Ple 
del Consell Comarcal, en el termini d’un mes a comptar del dia hàbil següent al de la 
publicació del present anunci

2. CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, directament, davant de l’òrgan jurisdiccional 
competent, en el termini de dos mesos comptats, igualment, des de l’endemà hàbil al 
de la publicació.

Santa Coloma de Farners, 

Salvador Balliu Torroella
El president

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 9044048fa42d437889d4199584ae21f9001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador
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