EDICTE

Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament
recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació
d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en
el termini d’un mes a comptar des de la data indicada.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Cornellà de Llobregat, 27 de juliol de 2020
L’Alcalde

https://bop.diba.cat

B

p.d.f.
El Coordinador General de l’Alcaldia
Joan Miquel Culillas Jalencas

Pàg. 1-1

Quart.- Donar compte de la present resolució al proper Ple Municipal que es celebri per a la
seva ratificació.

CVE 2020020766

Tercer.- Publicar el contingut de la present resolució a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament i a la web municipal, per a general coneixement

Data 28-7-2020

Segon.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- Ampliar fins el 15 de setembre d’enguany la suspensió del règim sancionador
aprovada per Decret d’Alcaldia número 2020/1259 de 25 de març, previst al Capítol 4 i la
disposició transitòria segona de l’ Ordenança relativa a la restricció de la circulació de
determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu de preservar i
millorar la qualitat de l’aire

A

Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2020/2164 de 23 de juliol, pel qual s’aprova l’
ampliació fins el 15 de setembre de la suspensió del règim sancionador de l’Ordenança
relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat, l’Alcalde ha resolt:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

