
GASETA MUNICIPAL

1
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

Altres anuncis – Urbanisme

ANUNCI expedient 20ju350 de 17 de desembre de 2020, relatiu a crear 
l'oficina de La Marina per a impulsar el desenvolupament urbanístic social i 
econòmic de l'àmbit dels barris de La Marina i entorns.

La Comissió de Govern, en data 17 de desembre de 2020, aprovà, entre d’altres, el següent 

acord:

“Crear l’Oficina de la Marina, per a impulsar el desenvolupament urbanístic social i econòmic 

de l’àmbit dels barris de la Marina i entorns. Adscriure l’Oficina de la Marina a l’Institut 

Municipal d’Urbanisme, amb les funcions i dotacions que figuren a l’expedient, pels motius i 

fonaments que figuren als informes que obren a l’expedient i que es donen per reproduïts. 

Publicar aquest acord mitjançant inserció d’anuncis en el BOP de Barcelona, en el Tauler 

d’edictes de la corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels diaris de major circulació de la 

província. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu 

de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia 

següent al de la recepció de la present notificació, o es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 

mesos comptats des de l’endemà de la present notificació.

Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 

termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un 

cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que 

s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des 

del dia següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Barcelona, 7 de gener de 2021. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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