Exp. 020/2022

GENERALITAT DE CATALUNYA

María del Mar Blasi Reventós, Secretària del Consorci Urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès,
FAIG CONSTAR:
Que el Consell General del Consorci Urbanístic del Centre Direccional, en la
sessió que del 21 de juny de 2022, ha adoptat, a reserva de la redacció que
resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta d’Estatuts de l’Associació
Administrativa de Cooperació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès,
presentada per Inmobliaria y Proyectos SL, Polux Activos Inmobiliarios SLU,
Thyrm Activos Inmobiliarios SLUY, Inmobiliaria Mar, SLU, Inmo Criteria
Patrimonio SL, i José María Trénor Lowenstein.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini legal
d’un mes, a fi i efecte que s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin
pertinents, amb la notificació personal corresponent a tots els interessats, amb
el benentès que pel que fa als diferents interessats que consten en l’annex als
quals s’hagi intentat la notificació i no s’hagi pogut efectuar o tinguin domicili
desconegut, la corresponent publicació d’aquest anunci, amb el seu annex, en
el diari oficial i la seva exhibició en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament
produirà, a més a més, els efectes previstos, per aquests supòsits, en l’article
44 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i en l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes.

I, perquè així consti als efectes oportuns, signo el present document a
Cerdanyola del Vallès.
La Secretària,
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