
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 2 de juliol de 2013, sobre una resolució adoptada pel conseller de Territori i Sostenibilitat en
matèria urbanisme referent al municipi de Caldes de Malavella.

D’acord amb l’article 59.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, es fa pública la Resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat de data de 18 de juny de 2013.

 

Exp.: 2012/048107/G/00002

Delimitació de la trama urbana consolidada al terme municipal de Caldes de Malavella

 

Requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu formulat per l’Ajuntament de Caldes de
Malavella en relació amb l’aprovació definitiva de la delimitació de la trama urbana consolidada al terme
municipal de Caldes de Malavella.

Vista la proposta de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i d’acord amb els fonaments que
s’hi exposen, he resolt estimar el requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu
formulat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella contra la Resolució del director general d’Ordenació del
Territori i Urbanisme de 19 de novembre de 2012, per la qual es va aprovar la trama urbana consolidada del
municipi esmentat, en el sentit d’incorporar a la trama urbana consolidada de Caldes de Malavella els terrenys
situats al sud del carrer Lluís Companys i els emplaçats al costat de l’estació, tal com es delimita gràficament
en plànol adjunt.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC (articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa), sens perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

 

Barcelona, 2 de juliol de 2013

 

Roser Clariana i Selva

Cap del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos

 

 

Annex

Plànol de la nova delimitació de la trama urbana consolidada de Caldes de Malavella

 

(Vegeu la imatge al final del document)
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