
Dilluns, 30 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment la modificació del segon paràgraf de l'article 38 del Reglament Orgànic Comarcal del 
Consell Comarcal del Maresme, en sessió plenària ordinària de data 29 de setembre de 2015, es va sotmetre l'acord a 
informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció d'edictes en el tauler d'anuncis de la 
Corporació i en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número de registre 022015022646 de 13 d'octubre de 
2015 i  al  Diari  Oficial  de la Generalitat  de Catalunya núm. 6972 de 8 d'octubre de 2015, durant el  qual  no es va 
presentar cap reclamació a l'esmentat expedient, per la qual cosa ha esdevingut aprovat definitivament la modificació 
del segon paràgraf de l'article 38 del Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

Als efectes de la seva entrada en vigor, es fa públic el text de la modificació del segon paràgraf de l'article 38 del  
Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal del Maresme, que queda redactat de la següent manera:

"Els/les vicepresident/tes, així nomenats/des, i els que ostentin la Presidència de Comissions Informatives podran formar 
part de la Comissió Permanent del Ple."

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que estableix l'article 172.2 del Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei, municipal i de règim local de Catalunya, i  
d'acord amb el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, podrà interposar-se recurs de reposició davant el Ple d'aquest Consell 
Comarcal en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Butlletí de la Província 
o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província. No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre, si ho considereu convenient.

Mataró, 18 de novembre de 2015
El president, Miquel Àngel Martínez i Camarasa

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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