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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI expedient 01G10 de 3 d'octubre de 2019, d'aprovació de la
modificació de l'article 2 dels Estatuts de la Junta de Compensació del PAU
del PMU per a la Modificació del PE d'ordenació de l'àmbit delimitat pels
carrers Salvador Mundi, Via Augusta i Hort de la Vila.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2019, adoptà el següent
acord:
Aprovar, a l'empara de l'article 119 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i de l’article 192.5
del Reglament de la Llei d'urbanisme, i de conformitat amb l'acord adoptat en l'Assemblea
General de l'Entitat celebrada el 9 de maig de 2019, la modificació de l'article 2 dels Estatuts
de la Junta de Compensació del PAU del PMU per a la Modificació del PE d’ordenació de l’àmbit
delimitat pels carrers Salvador Mundi, Via Augusta i Hort de la Vila, que passa a tenir el
següent redactat: Article 2. Domicili. L’Entitat estarà domiciliada a Barcelona, a la Rambla de
Catalunya, 61, 1r. 2a. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
en un diari dels de més circulació de la província. Sol·licitar al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'empara de l'article 205.1e) del Reglament de
la Llei d'urbanisme, la inscripció de la modificació del article 2 dels estatuts de la Junta de
Compensació del PAU del PMU per a la Modificació del PE d’ordenació de l’àmbit delimitat pels
carrers Salvador Mundi, Via Augusta i Hort de la Vila en el Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent d’aquesta publicació, o es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà d’aquesta publicació.
Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Contra la
desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s’hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia
següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Barcelona, 30 d’octubre de 2019.El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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