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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Pla d'actuació urbanística 23 Can
Burguès.
En data 13 de novembre de 2019 s'ha dictat resolució d'alcaldia per la que s'aprova definitivament el Projecte
de reparcel·lació del PAU 23 Can Burguès, segona fase, d'iniciativa particular, promogut per Inmobiliaria
Gabarró Badia, SA, duent-se a terme les corresponents notificacions als interessats en l'expedient, de
conformitat amb allò establert a l'article 119.2) del TRLUC. Havent-se donat compliment a la condició
imposada per la publicació, es procedeix efectuar-les en el Butlletí Oficial de la Província, DOGC, en el Diari La
Vanguardia, i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, a la secció d'anuncis i edictes.
Així mateix, i en compliment d'allò establert a l'article 8.5 del TRLUC es dona publicitat del text íntegre de la
resolució d'aprovació definitiva, del contingut íntegre del projecte de reparcel·lació a la seu electrònica de
l'Ajuntament, als efectes de la seva consulta per via telemàtica per part de la ciutadania, declarant la
innecessarietat de constituir Junta de Compensació del PAU 37 Av. de l'Ebre, de conformitat amb l'article 130
del TRLUC per ésser un únic propietari, sempre que aquesta situació es mantingui mentre s'executin les obres
d'urbanització.
L'acte és una resolució, que posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular de la competència en el
termini d'un mes, sense perjudici que els legitimats puguin interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

Palau-solità i Plegamans, 20 de febrer de 2020

Oriol Lozano Rocabruna
Alcalde
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