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ANUNCIS DIVERSOS
CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRAN VIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCI sobre acord del Consell General.
El Consell General del Consorci per a la reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat, en la seva reunió del
dia 26 de novembre de 2019, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

“Primer.- Aprovar l'informe jurídic, de data 25 de novembre de 2019, pel qual es proposa desestimar els escrits
d'al·legacions presentats en el tràmit d'exposició al públic de l'acord de modificació del sistema d'actuació
previst per a l'execució del sector 1 delimitat pel Pla director urbanístic Granvia-Llobregat a l'Hospitalet de
Llobregat.

Segon.- Aprovar definitivament la modificació del sistema d'actuació previst per a l'execució del sector 1
delimitat pel Pla director urbanístic Granvia-Llobregat a l'Hospitalet de Llobregat, substituint el d'expropiació pel
de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones propietàries i a la resta de persones interessades en l'expedient i
publicar-lo en el DOGC, a un diari de premsa periòdica i a la pagina web del Consorci.

Quart.- Facultar al director del Consorci per a la reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat tan
àmpliament com en dret sigui necessari, per dur a terme les actuacions necessàries per a l'efectivitat dels
anteriors acords, i, en especial, delegar-li les facultats de resoldre els recursos administratius que es puguin
interposar contra l'acord d'aprovació definitiva del canvi de sistema d'actuació.”

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs
de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la
present publicació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
corresponent o de la present publicació.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es
produeix pel transcurs d'un mes a comptar de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva
resolució - el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des
de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

L'Hospitalet de Llobregat, 27 de gener de 2020

Raúl Alvarín Álvarez
Director
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