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25/09/2020 Cap d’unitat Jurídica
Administrativa

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes
comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós
Administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present
publicació. El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el
termini d’un mes. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà
de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l’acte
exprés. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que
s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la
seva interposició sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent
al que s’hagi produït la desestimació tàcita. També, es pot utilitzar qualsevol altre
recurs que es cregui convenient.

Pàg. 1-1

QUART.- Notificar al promotor el present acord.”

CVE 2020026251

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a
l'efecte del seu general coneixement. Així mateix, estarà a la disposició dels
interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Data 5-10-2020

SEGON.- Fer constar al promotor l’obligació d’aportar a l’Agència Catalana de
l’Aigua la part proporcional del cost d’inversió de les infraestructures de sanejament
que donaran servei a aquesta actuació urbanística que ja va ser indicada
prèviament a l’informe emès per l’ACA a l’expedient UDPH2019001248.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització referent al Pla de
millora urbana “Can Carner Sud” PMU-02, promogut per METROVACESA SUELO Y
PROMOCION S.A, i redactat pels arquitectes Roger Hortoneda Pujals i Miquel
Domingo Rodriguez.

A

La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de setembre de 2020 va adoptar el
següent acord:

