
ORDRE DEL DIA per a la sessió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal, que tindrà lloc a la seu de
l’entitat al Parc Torreblanca el proper  dilluns 8 de juliol de 2019 a les 17:10 hores i que es distribueix als Senyors/es
Consellers/es, prèvia aprovació per la Presidència:

Únic.- Aprovar l’acta núm. 3/2019, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 1 de juliol.

De conformitat amb l'Ordre del dia esmentat, sou convocat/a a la referida sessió, pregant-vos que en cas de no poder
assistir-hi ho comuniqueu a aquesta Secretaria al telèfon 93 685.24.00.

La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que
s'expressen.

El secretari

“Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 
Abril de Bases de Règim Local, i  els articles 123 i 124 de la  Llei 39/2015, de 1 de Octubre de Procediment Administratiu Comú de las 
Administracions Públiques es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució es podrà interposar
recurs contenciós administratiu als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent, d’acord amb l’article 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa”

La Presidència, en Decret número 193 de data 3 de juliol de 2019,ha resolt el següent:
La Presidencia, en Decreto número 193 de fecha 3 de Juliol de 2019,ha dictado la siguiente:
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