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Altres anuncis – Urbanisme
ANUNCI, expedient 22ju43, de 24 de març de 2022, d'aprovació del
programa pilot de Regeneració Urbana Fase 2, en el marc dels treballs
preparatoris necessaris per a la delimitació de l'àmbit de regeneració urbana
del Sudoest del Besòs.
La Comissió de Govern, en data 24 de març de 2022, aprovà, entre d'altres, el següent
acord:
Aprovar el programa pilot de Regeneració Urbana Fase 2, en el marc dels treballs preparatoris
necessaris per a la delimitació de l'àmbit de regeneració urbana del Sudoest del Besòs,
aprovat per la Comissió de Govern el 21 de maig de 2020, que afecta a les finques dels
carrers Alfons el Magnànim, 44, Tessàlia 4, Prada, 12, Sàsser, 6 i Benevent, 6, amb el
contingut i els termes que figuren al document justificatiu que figura a l'expedient; i pels
motius que figuren a l'informe de l'Institut Municipal d'Urbanisme de 15 de març de 2022,
incorporat a l'expedient i que es dóna per reproduït; notificar-ho als interessats.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar bé recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o bé es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la recepció de la
present notificació. Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que
s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva
interposició sense que se n'hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s'hagi produït la
desestimació presumpta.
També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Barcelona, 25 de març de 2022. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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