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Àrea d’Acció Territorial
Identificació de l’expedient
Expedient GENE2021001852, relatiu a la suspensió potestativa de l'atorgament de
llicències a l'àmbit de la finca de l’antiga discoteca Pachá.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de març de 2021, va adoptar el
següent acord:
“Primer. Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, per un termini màxim d’un any, en l’àmbit de la parcel·la amb
referència cadastral 4580201EG0248B0001AY (antiga discoteca Pachá), amb
l’objectiu d’estudiar la necessitat d’una modificació puntual del POUM per a la
protecció i conservació del búnquer existent a la finca.
Segon. Incorporar en el present acord el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a
suspensió de llicències que s’adjunta.
Tercer. Publicar aquest acord mitjançant edictes en el Butlletí oficial de la província, en
un diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal i a l’E-tauler
municipal, així com a la web municipal”.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, davant del corresponent Jutjat
Contenciós-Administratiu dels de Girona.
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de l’òrgan
que hagi dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta
notificació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, i en aquest cas, el
recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a
comptar del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el
recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que
considereu convenient d’interposar.
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