
Dimecres, 6 d'octubre de 2010

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2010, va prendre, entre d’altres, l’acord 
següent:

“PRIMER.- Aprovar definitivament la Modificació del Projecte de Reparcel·lació del sector La Carrerada, presentada a 
tràmit per la Junta de compensació del sector “La Carrerada” el passat 5 de febrer de 2010.

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província,  en el tauler d’anuncis de la Corporació, en la 
web municipal  i  en un dels  diaris  de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit  municipal  o supramunicipal,  i 
notificar-lo a la Junta de Compensació del Sector La Carrerada i a la resta de les persones interessades.”

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 publicació 
d’aquest edicte.

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, 20 de setembre de 2010
El regidor d’Urbanisme i Planejament, Joan Martorell i Masó

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