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2018-05464
Ajuntament de Calafell

EDICTE 

En sessió de caràcter ordinari de la Junta de Govern Local, celebrada el dia 11 de juny de 2018, adoptà, entre altres, 
l’acord que literalment transcrit diu:

1.- Aprovar defi nitivament el Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon d’Actuació Urbanística 22 Carrer Miño 
del POUM de Calafell.
2.- Aprovar el nomenament de l’apoderament especial a la Mercantil EUROTER, SL, que recull l’escriptura 
pública del Notari Sr. Miguel Ángel Rodríguez Barroso, protocol núm. 187, de data 31 de gener de 2018, per al 
desenvolupament de les tasques pròpies de la Junta de Compensació, en els termes que es recullen en el mateix, 
i comunicar el present apoderament especial al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores per a la seva 
inscripció.
3.- Publicar l’aprovació defi nitiva de l’expedient de reparcel·lació voluntària al Butlletí Ofi cial de la Província de 
Tarragona, Diari de Premsa periòdica, al Taulell d’Anuncis i Web de l’Ajuntament.
4.- Notifi cació la present resolució a totes les persones interessades en l’expedient.
5.- Elevar, un cop la present Resolució hagi adquirit fermesa en via administrativa, certifi cació de la mateixa, que 
expedirà el Secretari Municipal, d’acord amb allò establert a l’article 152 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme -RLU-, i un exemplar del Projecte de Reparcel·lació voluntària 
degudament diligenciat, al Registre de la Propietat per a la seva inscripció.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi  a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notifi cació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notifi cació.

El secretari, Alexandre Pallarés Cervilla
15 de juny de 2016
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