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AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Edicte d’informació pública d’un projecte de divisió poligonal
H116.1-1/18
La Junta de Govern Local, en sessió de 13 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el Projecte de la divisió poligonal de la
UA1G-2 “Estartit Residencial”, promogut pel Sr. Mohamed Emam Abdallh Mohsen redactat per l’enginyer de Camins Canals
i Ports, Sr. Josep Massó i Aceña, de l’empresa Criteri Enginyeria i Urbanisme, de data octubre de 2018,
L’expedient i totes les actuacions es sotmeten a informació pública i s’exposen per un termini d’un mes a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al BOP de Girona, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al
tauler d’anuncis de la corporació i a la web
municipal www.torroella-estartit.cat, per tal
que qualsevol persona pugui examinar-les i
formular-hi, en el seu cas, les al·legacions que
consideri oportunes al Registre General. Tota
la documentació es pot consultar en hores
d’oficina a la Secretaria de la corporació (plaça de la Vila, 1, de Torroella de Montgrí).
Així mateix, va acordar suspendre, per termini d’un any o fins la publicació definitiva de
la divisió poligonal, la tramitació de projectes de gestió urbanística i d’urbanització en
la totalitat de l’àmbit del la UA1G-2 “Estartit Residencial”, d’acord amb el plànol que
s’acompanya com a annex.
Contra l’acord de suspensió de la tramitació
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització es pot interposar recurs contenció
administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos
mesos comptats a partir de la dia següent al
d’aquesta publicació.
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Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de reposició davant l’òrgan
que ha dictat l’acte en el termini d’un mes,
a comptar des del dia següent al d’aquesta
publicació. Si transcorre el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició sense
que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa s’entendrà desestimat. En aquest
cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos
a comptar des del dia següent al de la data
en què presumptament s’hagi desestimat el
recurs de reposició. Tot això sens perjudici de
qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.
Torroella de Montgrí, 14 de desembre de 2018
Josep Maria Rufí i Pagès
Alcalde
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