
Divendres, 18 de setembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí

ANUNCI

El 8 de setembre de 2015 l'alcaldessa, en ús de les facultats conferides per l'article 13 de la Carta de Barcelona, ha 
dictat la següent resolució:

MODIFICAR, d’acord amb l’article 30.2 de l’Ordenança de terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal el dia 20 
de desembre de 2013, el règim d’horaris de les terrasses del barri de Poblenou durant la Festa Major, des del dia 10 de 
setembre al 20 de setembre de 2015, en el sentit d’autoritzar els següents horaris d’obertura i tancament: de diumenge 
a dijous,  de 08:00 a 00:00 hores, i  divendres,  dissabtes i  vigílies de festius,  de 08:00 a 02:00 hores;  i  PUBLICAR 
aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Contra  aquesta resolució  es  pot  interposar  recurs  potestatiu  de reposició  davant  l'Alcalde  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, 10 de setembre de 2015
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del districte de Sant Martí, Rocío Benito i Arranz

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

50
21

63
2


		2015-09-17T13:35:18+0200
	


17/09/2015
13:35:18




