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Núm. 10754
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització
La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 1 d’octubre de 2015,
va prendre l’acord que literalment diu el següent:
“Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la
benzinera PE-4, sector sud, Sant Jaume de Llierca, redactat pels Srs.
Marc Avellana Casi i Miquel Fradera Arroyo, enginyers industrials
de l’enginyeria SERTTEC (SERCONSTTEC GARROTXA, SL), de
data juliol del 2015, referència 327-210-2-B, i promogut per la mercantil AGROPECUARIA LLUTXENT 2010 SL, text refós que dóna
compliment als requeriments detallats en l’informe emès el 13 de
gener de 2015 per l’arquitecte municipal i als informes sectorials
emesos pel Servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat i per la Demarcació de Carreteres de l’Estat a
Catalunya.
Segon.- Disposar la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, per a coneixement general d’aquesta aprovació
definitiva.
Tercer.- Notificar aquests acords a la societat promotora del projecte
d’urbanització i a la resta de persones interessades.”
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:
a) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’alcalde, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci.
b) O bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present
anunci, davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.
Aquest projecte pot ésser consultat a la secretaria de l’Ajuntament,
al carrer Àngela Brutau, 1, qualsevol dia laborable, de dilluns a di-

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 121

Núm. 220 – 16 de novembre de 2015

vendres, de 9:00 a 15:00 hores, i els dijous, també de 17:00 a 20:00
hores, i a la web oficial de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
(www.santjaumedellierca.cat).
Sant Jaume de Llierca, 3 de novembre de 2015
Jordi Cargol i Cros
Alcalde
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