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AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització
Per Resolució d’Alcaldia núm.362/2018, de data 02.08.2018, es va
aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització referent al sector
industrial Can Garrofa d’Aiguaviva, la qual cosa es publica a l’efecte
de l’article 119.2.i) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost: - - - - - PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització referent
al sector industrial Can Garrofa d’Aiguaviva, promogut per HIPRA
i la Junta de Compensació del sector industrial redactat per DOPEC
(Enginyeria i arquitectura), amb un pressupost d’execució material
per valor de 7.796.521,84 euros, amb les modificacions resultants
dels informes sectorials i/o manifestacions empreses subministradores, i condicionat al compliment del que disposa l’informe dels
serveis tècnics municipals.
SEGON.- Condicionar l’executivitat del projecte d’urbanització al
compliment per part del promotor de les condicions establertes en
els diferents informes de les administracions amb competències sectorials, de les empreses de subministrament i d’aquest Ajuntament.
TERCER. Notificar als interessats la present Resolució amb indicació dels recursos pertinents.
QUART. Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona a l’efecte del seu general coneixement, un cop
constituïda l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la
garantia corresponent al 12% valor de les obres d’urbanització. Així
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d’aquest Ajuntament.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot
interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant
l’Alcalde d’aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pú-
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CINQUÈ.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
-------------
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bliques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la recepció
de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no
podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell
sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per
silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol
altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
Aiguaviva, 3 d’agost de 2018
Joaquim Mateu i Bosch
Alcalde
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