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Administració Local

Parets del Vallès

EDICTE

El Ple de l Ajuntament en data 24 d abril de 2007 va adoptar els acords següents:

1. Estimar parcialment les al·legacions presentades, en el sentit de proposar el soterrament dels contenidors 
actualment existents, a l efecte de reforçar el caràcter públic del nou espai lliure que es planteja, d acord
amb l informe tècnic que s annexa al present acord.

2. Aprovar definitivament el Pla de millora urbana del carrer Major, núm. 25-27, cantonada amb el carrer de
Ferrer i Guàrdia, redactat per l arquitecte Jordi Caparrós Carabassa.

3. Publicar el present acord i les normes urbanístiques del Pla de millora urbana en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona als efectes de la seva execució i indicar expressament el lloc i els mitjans adequats
per exercir els drets de consulta i d informació, i garantir-ne la consulta per mitjans telemàtics.

4. Notificar el present acord als interessats que constin en l expedient administratiu.

5. Lliurar el Pla de millora urbana del carrer Major, núm. 25-27, cantonada amb el carrer de Ferrer i Guàrdia, 
redactat per l arquitecte Jordi Caparrós Carabassa, i l expedient administratiu a la Comissió Territorial
d Urbanisme de Barcelona als efectes d informació, coordinació i arxiu, d acord amb les determinacions de
l article 18.5 del Reglament de la llei d urbanisme.

Contra aquest acte administratiu que és definitiu o de tràmit qualificat en via administrativa podeu interposar
potestativament, recurs de reposició, davant l òrgan que l ha dictat, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la Província de Barcelona. Si opteu per recórrer
en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es
resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta.

El termini per interposar el recurs de reposició és d un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d aquesta notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que es notifiqui la seva resolució s entendrà
desestimat per silenci administratiu, restarà oberta la via contenciosa administrativa i es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la Província Barcelona en el
termini màxim de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en què s hagi de considerar desestimat
per silenci administratiu.

En el supòsit d optar per interposar directament el recurs contenciós administratiu, el termini d interposició
serà de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d aquesta notificació.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Parets del Vallès, 27 de setembre de 2007

L Alcalde, Joan Seguer Tomàs
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