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NOTIFICACIÓ

Conforme a l’art. 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, us notifico que, en data 6
d’abril de 2021, l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha
dictat el decret 60/2021, que a continuació es reprodueix:

AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santperepescador.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

“DECRET D’ALCALDIA
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 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, l’article 41 del reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel
reial decret 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer.- DEIXAR sense efecte el decret d’Alcaldia núm. 58/2021, d’u d’abril, de
convocatòria de Ple, atès que el mateix contenia error administratiu.
Segon.- CONVOCAR sessió telemàtica Extraordinària-Urgent de Ple de
l’Ajuntament pel 8 d´abril de 2021 a les 20:00 hores per tractar els assumptes
que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible
d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PEL DE 8 D’ABRIL DE 2021(EXP
X2020000844).

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE EXECUTIU MILLORA ENLLUMENAT
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PÚBLIC EXTERIOR (X2021000167).

3.- APROVACIÓ ACORD DE MANIFESTACIÓ DE VOLUNTAT D’ADHESIÓ A
L’ACORD MARC D’A.C.M., DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. ACM 2017.01) (EXP.
MUNICIPAL X2021000215).
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la
corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.”

Si es vol impugnar la següent resolució que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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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
notificació.

Document signat electrònicament.

