EDICTE

Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es
pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de
revisió en els casos previstos a l’art. 125.1 de l’esmentada norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb
l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des
de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es
podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Per descarregar unaDescàrrega
còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
d'assentam f95d98c528f34085801db7b4b70d1144001
Codi Segur de Validació
ent EACAT
ABSIS
Url de validació
https://carpeta.castellarvalles.cat/validador
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Mercè Torras Junoy
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03/11/2020 Cap d’unitat Jurídica
Administrativa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcalde, p.d. (Decret núm. 759, de 21 de juny de 2019), la Cap de la Unitat
Jurídica Administrativa de Planificació, Mercè Torras Junoy.

Pàg. 1-1

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a
comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent.

CVE 2020031510

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de
l’endemà de la notificació.

Data 10-11-2020

El que es publica als efectes oportuns i, així mateix, estarà a disposició a la seu
electrònica d'aquest Ajuntament www.castellarvalles.cat/planejamententramitacio .

A

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 27 d’octubre de 2020 es va
aprovar el projecte de reparcel·lació referent al Pla de millora urbana “Can Carner
Sud” PMU-02, promogut per METROVACESA SUELO Y PROMOCION S.A, com a
única propietària de l’àmbit del PMU-02.
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