
Administració Local Ajuntaments

Pàg. 15Núm. 235 – 10 de desembre de 2014

núm. 13329
AJUntAment de LLAnÇÀ 

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació

Expedient F115 1/2012

Per Decret d’alcaldia de data 21 de novembre de 2014, s’ha resolt 
aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació, redactat per 
antonio Franco Pascual, arquitecte, i per Laura Corsunsky Zeitune, 
advocada, de data febrer de 2012, en la modalitat de compensació 
bàsica, del Pla de millora urbana núm. 3 super Fener, incoat per 
Junta de Compensació del Pmu-3 super Fener, la qual cosa es fa 
pública d’acord amb el que estableix l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i posa fi a la via admi-
nistrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la publi-
cació d’aquest Edicte, 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 a la publicació de l’Edicte. 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.
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