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Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 28 de gener de 2020
l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al

Consorci Localret, així com els seus Estatuts,

l’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant la
inserció d’un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número de registre 2020004056

D’acord allò previst al Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària causada per COVID-19, i en base al que determina l’apartat
1 de la Disposició Addicional Tercera on s’indica que es suspenen termes i s'interrompen els terminis
per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic es va interrompre el termini
d’exposició pública en data 14 de març de 2020, restant 8 dies d’informació pública de l’esmentat

https://bop.diba.cat

febrer de 2020 i al tauler d’edictes de la Corporació.

A

de data 12 de febrer de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8058 de 6 de

s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma declarat
pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que, en el seu dispositiu desè, determina que: “Amb
efectes des de l’1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió dels terminis administratius. Des d’aquesta mateixa
data, el còmput dels terminis que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així
s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les

CVE 2020016768

D’acord allò previst a la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual

Pàg. 1-1

edicte.

Atès que durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació i/o suggeriment a
l’expedient, es fa públic que l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Consorci Localret, així
com els seus Estatuts, ha esdevingut aprovada definitivament en data 11 de juny de 2020.
Es fa públic als efectes de l’entrada en vigor de l’adhesió esmentada al Consorci Localret, que el text
íntegre dels Estatuts esmentats estan publicats en el DOGC núm. 6877 de 22 de maig de 2015.
Contra la present publicació, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Mataró, 29 de juny de 2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

restaven d’exposició pública.

Data 6-7-2020

seves pròrrogues.”, en data 1 de juny de 2020 s’inicià el còmput del transcurs dels 8 dies hàbils que

Anna Antoja Serra
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