Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Exp 2019/2076

EDICTE D’ INFORMACIÓ PÚBLICA
En data 25 de setembre de 2019, la Junta de Govern de l’Ajuntament de L’Escala, entre
d’altres, va adoptar el següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació en la modalitat de cooperació,
amb propietari únic, de la Unitat d'Actuació 155 B de l'Escala.
Segon.- Publicar l'aprovació definitiva del projecte al BOP, al tauler de la Corporació, a la
pàgina web municipal i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit
municipal o supramunicipal.
Tercer.- Notificar el present a tots els interessats en l’expedient i elevar un cop aquesta
Resolució sigui ferma en via administrativa, certificació de la mateixa, que expedirà el
Secretari municipal d'acord amb el que estableix l'article 152 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i un exemplar del Projecte de
reparcel·lació degudament diligenciat, al Registre de la Propietat per a la inscripció.
Contra la present resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent al de la publicació d'aquest edicte. O, directament, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCAT, en el
termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior.
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