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Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització 

Exp. 5.1.2.5 – 72/06 bis
Projecte Urbanització PMU-3 Super Fener 

Per Decret d’Alcaldia de data 12 de juliol de 2013, es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització 
del Pla de Millora Urbana PMU-3 Super Fener, instat per Junta de 
Compensació Super Fener, i redactat per Antonio Franco Pascual. 
La qual cosa es publica, als efectes de la seva executivitat, d’acord 
amb el que assenyala l’article 119.2.e) del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i posa fi a la via adminis-
trativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu en el ter-
mini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona.

alternativament podeu interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’òrgan que ha dictat la present resolució, en el termini d’un 
mes, a comptar del dia següent al d’aquesta notificació. Si trans-
corre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data 
d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i 
notificada resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà des-
estimat, i en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà 
interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent 
al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de 
reposició. Si hi ha resolució expressa que resolgui el recurs de repo-
sició, contra la mateixa podeu interposar recurs contenciós admi-
nistratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació.

Llançà, 4 de novembre de 2014 
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