EDICTE
Mitjançant Resolució d’Alcaldia 57/2014, de data 16 de maig de 2014, es va aprovar
definitivament el Projecte de Urbanització “Modificat núm. 2 de la connexió de l’Av. de Josep
Mas Dordal amb l’enllaç Sud de l’autovia A-22”, fet que es publica als efectes de l’article
119.2.e) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i que literalment diu:

Aprovar definitivament el Projecte de Urbanització “Modificat núm. 2 de la connexió de
l’Av. de Josep Mas Dordal amb l’enllaç Sud de l’autovia A-22”; amb el resultat de
l’estimació o desestimació de les al·legacions presentades pels particulars en el sentit que
es desprèn dels informes emesos per la Diputació de Lleida als quals es remet aquest
acord als efectes de motivació.
Disposar que s’efectuïn en el Projecte de Urbanització les modificacions que resulten de
l’estimació de les al·legacions que siguin procedents i que es considerin aquelles altres
en les que així s’estableix en el moment del replanteig de l’obra.
Disposar que s’efectuïn en el Projecte de Urbanització les modificacions que resulten de
l’informe de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya.
Notificar aquesta resolució als interessats amb còpia dels respectius informes sobre les
al·legacions presentades i a la Demarcació de Carreteres de l’Estat.
Publicar aquest acord en el BOP, tauler d’edictes i telemàticament.
Contra aquesta Resolució, es pot interposar de manera alternativa recurs potestatiu de
reposició, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, davant l’Alcalde d’aquest Ajuntament d’Almacelles, de conformitat amb els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la
present notificació, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En el supòsit d’interposar recurs
potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el
primer es resolgui expressament o sigui desestimat per silenci. Tot això sense perjudici
d’exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.

Josep Ibarz Gilart
Alcalde d’Almacelles

Almacelles, 16 de maig de 2014

