Dimarts, 2 de juny de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
EDICTE
Havent estat infructuosos els intents de notificació personal a Promocions Pyros de Palau, SL, amb domicili desconegut,
en relació a l'expedient incoat als efectes de la finalització de les obres de urbanització del Pla Parcial Pedra Llarga Est,
de conformitat amb allò establert en l'article 59 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, se li notifica la resolució de 20 de maig de 2015, que en la seva part dispositiva
estableix literalment lo següent:
"1.- Requerir al promotor de las obres d'urbanització del Pla Parcial Pedra Llarga Est, Promocions Pyros de Palau, SL,
amb CIF B-61714721, la finalització de les obres citades, atorgant a aquests efectes un termini improrrogable de 3
meses.
2.- En cas de incompliment, es procedirà a executar els avals lliurats per la Caixa d'Estalvis de Sabadell (avui BBVA),
inscrits amb els números 23.152 i 27.200 per imports de 54.091,09 EUR i 28.423,32 EUR.
3.- Notificar la present resolució a Promocions Pyros de Palau, SL."
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar del dia següent a la recepció d'aquesta
notificació.
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 els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se
davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu. 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 des 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.
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