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

Exp.: 201604021  C 02.032.146 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de juny de 
2017, ha adoptat el següent acord:

“Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. José Ma-
ria Baena Cuenca, en el projecte de reparcel·lació del PAU- 116 C/ 
Barcelona - Avellaneda - Clínica, per quan la modificació puntual 
de PGOU núm. 59 per la supressió del MU 13 - Ctra. Barcelona i 
delimitació dels polígons d’actuació urbanística PAU 116 ( C/ Bar-
celona - Avellaneda - Clínica) i PAU 117 ( C/ Barcelona - nord), que 
s’impugna indirectament, està ajustada a dret, atesa la transparèn-
cia de l’actuació,  el compliment del principi de just repartiment de 
beneficis i càrregues, i la viabilitat econòmica de l’actuació, segons 
resulta dels informes jurídics i tècnic que consten a l’expedient, 
d’acord amb el que disposa l’article 88.6 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques. 

Segon.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del 
PAU 116 C/ Barcelona - Avellaneda -Clínica, de conformitat amb el 
que disposa l’article 119.2.d) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Tercer.- Publicar el present acord en el BOP, i donar trasllat del ma-
teix a l’al·legant, i a tots els titulars de bens i drets afectats per aques-
ta actuació urbanística.”

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu da-
vant del mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de publicació de present Edicte, de confor-
mitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Admi-
nistracions Públiques; o bé es pot interposar directament recurs con-
tenciós administratiu davant del jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a 
la publicació del present edicte, de conformitat amb el que disposa 
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l’article 46 de la lleu 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció con-
tenciosa-administrativa. Si optés per interposar recurs potestatiu de 
reposició no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins 
que aquell no hagi estat resolt expressament o s’hagi produït la seva 
desestimació per silenci. Tot això sens perjudici que es pugui inter-
posar qualsevol altre recurs que pogués considerar més convenient 
al seu dret.

Girona, 2 de juny de 2017 

Marta Madrenas i Mir 
Alcaldessa 


