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Per acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa en sessió celebrada en data 8 d’agost de 
2016, es va aprovar defi nitivament el projecte de reparcel·lació del PA-PARC NIVERA 2023/5 oest, restant supeditat 
l‘efi càcia i executivitat de l’acord a la cessió gratuïta en favor l’administració actuant del sòl corresponent al 10% de 
l’aprofi tament urbanístic a substituir per l’equivalent en el seu valor econòmic tal i com es determina en l’esmentat 
acord d’aprovació defi nitiva adoptat. 

La qual cosa es posa en general coneixement, signifi cant que contra l’esmentat acord que és defi nitiu en via 
administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el Ple en el termini d’un mes o 
directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini 
de dos mesos, tot això de conformitat amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, modifi cada per la Llei 4/1999 de 
13 de gener, i als articles 8, 14, 25, i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-
administrativa, i sense perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent de conformitat 
amb el que disposa l’article 58.2, in fi ne, de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.

L’alcalde, P.D. (Decret 1199/2016), tinent d’alcalde i regidora de Serveis al Territori, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola.
Tortosa (Terres de l’Ebre), 9 d’agost de 2016.
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