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J. CONSERVACIÓ LLORET BLAUUA 35 vs AJUNTAMENTLLORET DE MAR
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ALS JUTJATS DEL CONTENCIÓS - ADMINISTRA TIU DE GIRONA

En Martí Regas Bech de Careda, procurador deis Tribunals i de la Entidad de
Conservación Lloret Blau (UA 35) de Lloret de Mar, amb CIF número G-17491994,
segons resta degudament acreditat mitjan~nt el poder per plets que adjunt aporto per
a la seva incorporació a les actuacions mitjanc;ant copia certificada, amb devolució del
original, davant el Jutjat del contenciós administratiu comparec i con en dret sigui més
procedent, MANIFESTO,

Que mitjan~nt el present escrit vinc en interposar, d'acord amb el procediment
establert per els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998,
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU envers l'Ajuntament de Lloret de Mar
per la seva inactivitat en relació a les obligacions adquirides mitjanc;ant la subscripció
del conveni transaccional de data de disset de juny de dos mil tres atorgat entre la
administració demandada, la recorrent Entitat de Conservació Lloret Blau (UA 35), la
mercantil Llob 2002, Societat Limitada, els senyors Wenceslao i Maria Angels
Passarell i Bacardit i la Sra. Marcela Bacardit i Muntaner.

Als efectes del article 45.c) de la Llei de la jurisdicció contenciós administrativa,
s'aporta adjunt el conveni transaccional esmentat.

En virtut del que ha estat exposat,

DEMANO AL JUTJAT, que tenint per presentat aquest escrit, us serviu admetre'l i
tenir per interposat recurs contenciós administratiu envers l'Ajuntament de Lloret de
Mar per raó de la seva inactivitat en relació a les obligacions adquirides mitjan~nt la
subscripció del conveni transaccional de data de disset de juny de dos mil tres atorgat
entre la administració demandada, la recorrent Entitat de Conservació Lloret Blau (UA
35), la mercantil Llob 2002, Societat Limitada, els senyors Wenceslao i Maria Angels
Passarell i Bacardit i la Sra. Marcela Bacardit i Muntaner; per, acordar-ne la seva
admissió a tramit, requerint a la administració I'aportació del expedient administratiu.

A Lloret de Mar per Girona, el cinc de juliol de dos mil cinc.

Procurador.- Martí Regas Bech de Careda
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