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AJUNTAMENT DE BREDA
Anunci sobre l’aprovació definitiva de l’expedient d’ocupació directa de la
finca cadastral 385109DG6232N0001KZ del municipi de Breda
Per Acord del Ple de data 18 de maig de 2015, s’aprovà definitivament l’expedient d’ocupació directa per a l’establiment del sistema
urbanístic d’equipaments comunitaris en els terrenys de la finca
qualificada d’equipament pel PP7 Repiaix. És una finca propietat de
J.C.M. amb ref. cadastral 3825109DG6232N0001KZ, inscrita al Registre de la propietat de Santa Coloma de Farners al tom 2282, llibre 54
de Breda, foli 40, finca 423 i Identificador registral: 17018000124527,
de forma rectangular i superfície segons el Pla parcial de 2.809,87
m2. Limita pel nord amb el carrer de Sant Sebastià, per l’est amb el
cementiri, pel sud amb finca qualificada de zona verda i per l’oest
amb vial de nova creació previst al Pla parcial,
Contra aquest acord de Ple de data 18 de maig de 2015, que posa
fi a la via administrativa, pot interposar, alternativament, recurs
de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb
els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa. Si optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici de que
pugui exercir qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Breda, 20 de maig de 2015
Jordi Iglesias i Salip
Alcalde
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