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Nº EXP.: 2020/3016/4

La presidència del Consell Comarcal del Gironès en data 16 de març de 2020 ha resolt el
següent:
“Vist el que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per un
període inicial de 15 dies naturals (art. 3);
Vist el que regula l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, en concordança amb l’art. 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya;
HE RESOLT:
Primer.

Suspendre la celebració del ple ordinari i del consell de presidència
convocats per al dimecres 18 de març de 2020, així com les reunions de la
resta d’òrgans decisoris, complementaris i participatius per un període de 15
dies naturals, prorrogables.

Segon.

Notificar aquesta resolució als membres dels òrgans col·legiats esmentats,
així com als treballadors del Consell Comarcal del Gironès i de l’Escola de
Música del Gironès.”

Contra aquest decret, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat
del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta notificació, de
conformitat amb l’article 46.1 de la Llei 13/1998 de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament podeu
interposar prèviament recurs de reposició davant de la presidència del Consell Comarcal del Gironès en el termini d’un mes, a comptar
del dia següent al d’aquesta notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Si
transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada
i notificada resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en quin cas, el recurs contenciós administratiu podrà
interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar del dia següent al de la data en que presumptament s’hagi desestimat el recurs de
reposició, de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sens perjudici que si ho
considereu convenient pugueu interposar altres recursos que creieu més oportuns.
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