
Divendres, 30 de març de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 13 de març de 2012, va prendre, entre d’altres,  
l’acord següent:

“PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de 2 d’agost de 2011, d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector de Masia d’en Barreres II, 
d’acord amb els informes jurídics i tècnics emesos al respecte e incorporats a l’expedient.

SEGON.- Acceptar expressament la inclusió al projecte de reparcel·lació del reconeixement del Sr. Carles Ballester 
Burguet com a nou titular de la parcel·la adjudicada IP1, atesa la defunció de l’anterior titular, el seu pare Félix Ballester 
de Grassot, i donada l’acceptació d’herència notificada en aquest Ajuntament en data 28/07/2011 (registre d’entrada 
núm. 16140).

TERCER.-  Aprovar  definitivament  el  projecte  de  reparcel·lació  del  sector  Masia  d’en  Barreres  II,  promogut  per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i elaborat per l’empresa Promoció Industrial Vilanova, Societat Anònima Municipal 
(PIVSAM).

L’esmentat document incorpora el canvi del Sr. Carles Ballester Burguet com a nou titular de la parcel·la adjudicada IP1.

QUART.- En relació a les quotes d’urbanització ja satisfetes en virtut del projecte de reparcel·lació anul·lat, per raons 
formals, per sentència ferma, donar-les expressament per girades, pagades i liquidades en el seu moment, atès que han 
estat efectivament destinades a l’execució irreversible de l’obra d’urbanització, mentre que les que restin pendents de 
pagament seran girades als titulars actuals, en la mateixa proporció que resulta d’aquest projecte de reparcel·lació ara 
aprovat definitivament.

CINQUÈ.- Notificar individualment aquests acords als interessats en l’expedient, i publicar-los en el Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major difusió provincial, així com inserir l’anunci de 
l’acord a la pàgina web de l’Ajuntament, per a la seva executivitat.

SISÈ.- Trametre un exemplar del Projecte i  una còpia de l’expedient administratiu complet a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, als efectes oportuns.”

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la  província  de 
Barcelona, en el termini de DOS MESOS a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel  
transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de SIS MESOS a comptar des del dia següent al dia 
en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Vilanova i la Geltrú, 19 de març de 2012
El regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge, Joan Giribet de Sebastián

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