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Administració Local

2018-01997
Ajuntament de Calafell

EDICTE 

La Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 19 de febrer de 2018, en relació a l’aprovació de 
l’Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional del sector PPU2 Hostal del Prat, (exp. 1167/18), adoptà el següent 
acord, que en la seva part resolutiva diu:

1.- Aprovar la constitució de l’Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional “Sector PPU 2 Hostal del Prat” de 
Calafell, formalitzada mitjançant escriptura pública de constitució, de 17 de novembre de 2017, atorgada davant del 
notari de Vilanova i La Geltrú, Sr. Emilio González Bou, amb número 2.558 del seu protocol.
2.- Publicar al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona el present acord.
3.- Fer constar que la resta de persones propietàries del Sector PPU 2 - Hostal del Prat de Calafell que tenen la 
possibilitat d’adherir-se a l’esmentada entitat provisional d’acord amb el que preveu el seu títol constitutiu i l’article 
196.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Text Refós de la Llei d’urbanisme 
(RLU). 
4.- Trametre l’expedient de constitució de l’entitat de conservació al registre d’entitats urbanístiques col·laboradores 
als efectes de la seva inscripció.
5.- Notifi car la present resolució a la part interessada. 

Advertir a l’interessat que 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.

Es posa de manifest que l’expedient de referència es pot consultar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, 
al carrer Sant Pere, 29-31 de Calafell platja, de 9 a 14 hores.

El secretari, Alexandre Pallarés Cervilla
Calafell, 27 de febrer de 2018
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