
Dilluns, 4 de gener de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Masquefa

ANUNCI

En compliment al que estableix l'article 119.2.e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text  
Refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 151.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'Urbanisme, es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió del dia 14 de desembre de 2015, ha acordat el 
resoldre  les  al·legacions  presentades  en  l'expedient  i  APROVAR  DEFINITIVAMENT el  PROJECTE  DE 
REPARCEL·LACIÓ DEL PAU n 10 " EL MASET, redactat per la Oficina d'Urbanisme Arquitectura (OUA).

L'acord esmentat és definitiu en via administrativa, i 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 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 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 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 de l'endemà del dia en  
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Masquefa, 17 de desembre de 2015
L'alcalde, Xavier Boquete i Saiz

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