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Altres anuncis – Medi Ambient

ANUNCI de 14 de juny de 2018 d'aprovació del Protocol de les condicions 
d’ús dels horts urbans ubicats a la finca situada al carrer Iradier 23 U, del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

En data 14 de juny de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per 

l’Alcaldia per Decret de data 09 de març de 2018, va acordar aprovar el Protocol de les 

condicions d’ús dels horts urbans ubicats a la finca situada al carrer Iradier 23 U, del Districte 

de Sarrià-Sant Gervasi, pels cursos escolars 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 i publicar la 

seva aprovació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Contra l’acord de la Comissió de Govern de data 14 de juny de 2018 d’aprovació del Protocol 

de les condicions d’ús dels horts urbans ubicats a la finca situada al carrer Iradier 23 U, del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, pels cursos escolars 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021, es 

pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de la mateixa Comissió de Govern en el 

termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, o recurs 

contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini 

de dos mesos.

Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, que s’entendrà produïda quan hagi 

transcorregut un mes des de l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi notificat cap 

resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar des del dia 

següent al que s’hagi produït l’acte presumpte.

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 19 de juny de 2018. El cap del Departament de Serveis Jurídics –Secretaria. 

Ricard González i Soriano.
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