El President del Consell Rector serà el que ho sigui de la Junta de Compensació.
El Secretari del Consell Rector serà també el que ho sigui de la Junta de
Compensació.”
El que es fa públic per a coneixement general.
Contra l'anterior aprovació, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar
des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província. Aquest recurs s'entendrà desestimat transcorregut un mes des de la seva
interposició sense que hagi estat notificada la seva resolució, restant expedita la via
contenciosa-administrativa.
El recurs contenciós-administratiu es podrà interposar davant la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, comptats des del dia següent al de la notificació de l'acord resolutori del recurs
potestatiu de reposició, si és exprés; cas de no ser-ho, el termini serà de sis mesos a
comptar des del dia següent a aquell en que es va produir l'acte presumpte.
També es podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província.
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Tanmateix, s'adverteix
simultàniament.
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Així mateix, formarà part del Consell Rector, el representant de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.

Data 26-6-2019

“El Consell Rector com a òrgan col·legiat d’Administració estarà format per vuit
membres, sis d’ells seran escollits per majoria de vots per l’Assemblea General. El setè
membre del Consell Rector serà el President de la Junta de Compensació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de maig de 2019, va acordar aprovar
definitivament la modificació de l’article 28 dels Estatuts de la Junta de Compensació
del Pla parcial urbanístic del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, presentada per
l’esmentada Junta de Compensació el 22 d’octubre de 2018, que queda redactat en
els següents termes:

A

ANUNCI

Així mateix es podrà exercir, en qualsevol cas, qualsevol altre recurs que es cregui
adient.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 26-6-2019
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L'ALCALDESSA
Pilar Díaz Romero

A

Esplugues de Llobregat, 30 de maig de 2019
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