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Vista la proposta del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i d’acord 
amb els fonaments que s’hi exposen,

H E    R E S O L T :

APROVAR  DEFINITIVAMENT  la  modificació  puntual  número  2  de  les  Normes  de 
planejament urbanístic dels municipis sense planejament del Camp de Tarragona pel 
que fa al municipi de Pradell de la Teixeta, promoguda per l’Ajuntament i tramitada per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona.

Contra aquesta Resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, 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 des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 112.3 de la Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció  contenciosa  administrativa,  sense  perjudici  que  els  particulars  puguin 
interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen 
els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que 
preveu  l’article  44  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció 
contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a 
la  recepció,  no  és  contestat.  En aquest  supòsit,  el  termini  de  dos mesos per  a  la 
interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell 
en què es rep la  comunicació  de l’acord exprés o d’aquell  en què s’entén rebutjat 
presumptament.

Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0DUXLT6N11QS7837SQZAG0XB1O2QIMTX*
0DUXLT6N11QS7837SQZAG0XB1O2QIMTX

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
Data creació còpia:

04/07/2018
Data caducitat còpia:

04/07/2021
Pàgina 2 de 2

Doc.original signat per:
Francesc Damià Calvet i Valera
- DNI 52214141R (SIG)
29/06/2018

SCUC/O0382/2017 / 064290 / T/3482924

 


		2018-07-04T08:54:50+0200
	Generalitat de Catalunya
	EC-SAFP
	Còpia autèntica




