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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
EDICTE
de 2 d’agost de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i
Obres Públiques referent al municipi de Ripoll.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 29 de juliol
de 2010, l’assumpte que s’indica a continuació:
Exp: 2010/40961/G
Modificació número 2 del POUM referent al sector Barricona PAU5.03, de
Ripoll
Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments
que s’hi exposen, he resolt:
Aprovar definitivament, a l’efecte de l’article 95 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, la Modificació número
2 del POUM referent al sector Barricona PAU5.03, de Ripoll, promoguda i tramesa
per l’Ajuntament.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles
107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Titular
d’aquest Departament, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva
notificació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva notificació o publicació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s’entén desestimat
si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest
cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos
següents, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol
Grober, número 2, de 9.30 h a 13.30 h.
Barcelona, 2 d’agost de 2010
M. DOLORS VERGÉS I FERNÁNDEZ
Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
(10.214.072)
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