
Dimecres, 9 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Àrea de Territori i Espai Urbà
Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 d'octubre de 2016, va aprovar, entre d'altres, el següent: 

ACORD:

"PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica a l'àmbit del polígon d'actuació Zona terciària 
de la Sínia de les Vaques (corresponent a les finques 31, 33 i 35 del PERI zona de suport d'activitats portuàries a la 
sínia de les vaques), previst al Text refós de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit de la Sínia de 
les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d'usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l'Àncora d'aquest 
municipi, presentat pel Sr. Juan Manuel Guerra Ortiz de Urbina, en nom i representació de Finques Orgue, S.L., en 
qualitat de propietària de finques compreses dins de l'àmbit de la referida Modificació puntual de Pla general, d'acord 
amb l'informe favorable dels serveis tècnics d'urbanisme incorporat a l'expedient i ressenyat a la part expositiva de la 
present resolució.

SEGON.- Notificar el present acord al Sr. Juan Manuel Guerra Ortiz de Urbina, en representació de Finques Orgue, S.L., 
així com a les persones propietàries de l'àmbit afectat per aquest projecte de reparcel·lació i, si s'escau, a la resta de 
persones interessades en l'expedient,  i  publicar-lo en el  Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona,  a l'e-tauler 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.

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

QUART.- Facultar al Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament per a l'adopció de tants actes i 
gestions  com calguin  per  a  l'execució  d'aquest  acord  i,  en  especial,  per  instar  la  inscripció  d'aquest  projecte  de 
reparcel·lació econòmica al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú."

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició  en  el  termini  d'un  mes  a  comptar  des  del  dia  següent  a  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 el 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 romandrà obert a comptar des de l'endemà del dia en 
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.   

"Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar 
els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l'Ajuntament i dels  
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponent."

El que posem al seu coneixement als efectes adients.

Vilanova i la Geltrú, 28 d'octubre de 2016
El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet Sánchez

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