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DOCUMENT

1.- Francesc Alemany Martinez (SIG) (Alcalde), 27/05/2021 10:34

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 25 de maig de 2021, ha adoptat
el següent acord:
“1. Iniciar el canvi del sistema d’actuació urbanístic de la unitat d’actuació 3 delimitada pel planejament
urbanístic general vigent a Palafolls per tal que passi a ser el de reparcel·lació, en la modalitat de
cooperació.
2. Sotmetre el procediment, durant un termini d’un mes:
-

A informació pública, la qual s’anunciarà al BOPB, en un dels diaris de premsa diària de més
circulació a Palafolls, a la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes municipal, i durant el
qual l’expedient complet del procediment de canvi de sistema d’actuació podrà ser consultat a
la mateix seu electrònica municipal (www.palafolls.cat).

-

A audiència dels interessats, amb citació personal.

3. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant el termini citat a l’ap. 2n no es formula
cap al·legació.
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4. Establir el següent oferiment de recursos:
-

L’acte inicialment es de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.

-

Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, en virtut d’allò que es disposa a l’ap. 3, des d’aquest
moment constitueix una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona o,
potestativament, per mitjà de recurs de reposició davant de l’alcalde, en el termini d’un mes.

-

Sense perjudici de l’anterior, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat
a dret.”

El present procediment estarà a disposició dels interessats al Servei d’Urbanisme durant el

període d’exposició pública, en horari de 9:00 a 14:00h, de dilluns a divendres, a la
plaça Major núm. 11 de Palafolls i a la seu electrònica municipal www.palafolls.cat.

Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament.
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