
Dijous, 5 de febrer de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Hàbitat Urbà

ANUNCI d'aprovació definitiva

EXP. 14SD0033B.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 14 de gener de 2015, va adoptar la següent resolució:

APROVAR definitivament el Programa "Canvia't d'Habitatge" per facilitar un habitatge adequat i de protecció oficial a 
persones amb dificultats de mobilitat residents al barri de la Barceloneta, com a instrument de política d'habitatge, amb 
l'impuls  i  la  direcció  del  Districte  de  Ciutat  Vella;  ENCOMANAR el  desenvolupament  del  Programa  a  la  societat 
municipal Foment de Ciutat SA en coordinació amb el Districte de Ciutat Vella; PUBLICAR aquest acord d'aprovació del 
Programa al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de major difusió de la província, al tauler d'edictes i a les 
webs municipals del districte de Ciutat Vella i de Foment de Ciutat SA.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Contra aquesta resolució, 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 des del dia següent al de la recepció de la present notificació, o 
es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del contenciós-administratiu en el termini 
de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte 
exprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat  des  de  l'endemà  a  la  seva  interposició  sense  que  s'hagi  resolt  expressament,  es  pot  interposar  recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació 
tàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 26 de gener de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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