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ANUNCI  
 
Núm. Expedient: SR-161M 
Assumpte: Modificació del Projecte de reparcel·lació de les illes A-22TN i A-23TN 
Emplaçament: c. Francesc Layret, c. Doctor Codina, c. Castellar del Vallès, c. 
Francesc Bellapart i Piferrer 
Interessats: TRADING INMOBILIARIO SL 
 
 
En relació amb l’expedient de referència, en data 29 de juliol de 2019, la Junta de 
Govern Local va aprovar els següents acords:  
 
“PRIMER.- Aprovar definitivament la Modificació del Projecte de reparcel·lació de les 
illes A-22TN i A-23TN de Sabadell, presentat per la societat Trading Inmobiliario SL.  
 
SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un 
dels diaris de major difusió en l’àmbit municipal, així com a la pàgina web de 
l’Ajuntament.  
 
TERCER.- Facultar a la Regidora d’Urbanisme per a l’execució d’aquests acords així 
com els actes necessaris per a la inscripció de la Modificació del Projecte de 
reparcel·lació al Registre de la Propietat, i les rectificacions d’errades que es puguin 
produir.  
 
QUART.- Notificar la resolució als interessats.” 
 
Cosa que us notifico per al vostre coneixement, i us informo que contra aquesta 
resolució, que és definitiva en la via administrativa, podeu interposar un recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats d’aquest ordre, de Barcelona, en el termini 
de dos mesos, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 
Alternativament podeu interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix 
òrgan que ha dictat aquest acte, previ al contenciós administratiu, dins del termini d’un 
mes, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació; en aquest cas, 
transcorregut un altre mes des de la interposició del recurs sense haver-se produït 
resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu i quedarà oberta 
l’anterior via judicial. 
Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. 
 
Sabadell,  30 de juliol de 2019 
 
La Regidora d’Urbanisme, María del Mar Molina García    
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