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Christian López Ibanco, secretari de l’Ajuntament de Pals, província de Girona,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària de 30 de gener de 2020, ha
adoptat, amb el vot favorable de la unanimitat dels membres assistents, l’acord
següent:
AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA RELATIU A L’APROVACIÓ
INICIAL DE L’ACTUALITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I NUMERACIÓ
DEL MUNICIPI DE PALS - EXP.NÚM.1088/2019

1. El 28 de novembre de 2019 el Ple municipal, en sessió ordinària, aprova inicialment
l’actualització del nomenclàtor de carrers i numeració del municipi de Pals, segons
projecte redactat per la mercantil T3-Treballs Tècnics i Territorials, SL, i presentat pel
senyor Salvi Puigbert Costal el 14 d’octubre de 2019 (2019-E-RE-1006).
Simultàniament sotmet aquest expedient a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils mitjançant la inserció d’anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al web municipal i al tauler
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Pals, amb la finalitat que les persones
interessades puguin presentar les al·legacions pertinents dins el termini assenyalat, el
qual s’iniciarà a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials.
2. El 13 de gener de 2020 es dicta el Decret núm.24/2020, en virtut del qual es
sol·licita l’emissió d’un informe jurídic sobre l’ampliació del termini d’informació pública
establert pel Ple municipal el 28 de novembre de 2019, així com dels canals de
comunicació empleats amb aquesta finalitat, amb l’objecte de garantir, i promoure, una
major participació ciutadana.
3. El 13 de gener de 2020 el secretari municipal emet l’informe a què fa referència el
Decret núm.24/2020, i formula al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa competent, la proposta de resolució següent:
«Primer. Ampliar el termini d’informació pública establert pel Ple municipal el 28 de
novembre de 2019, disposant que aquell serà, en detriment dels trenta dies hàbils
inicials, de quaranta-cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials, les quals es practicaran, mitjançant la inserció d’edictes, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient per a l’aprovació inicial del
nomenclàtor de carrers i numeració del municipi de Pals, a més dels mitjans
determinats pel Ple municipal el 28 de novembre de 2019 (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província de Girona, web municipal i
tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Pals), en dos diaris de difusió en l’àmbit
supramunicipal (Diari de Girona i El Punt Avui) i en un mitjà de comunicació
audiovisual d’àmbit local (Ràdio Capital).
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Fets
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Tercer. Publicar la documentació de l’expedient al web municipal i a la Seu Electrònica
de l’Ajuntament de Pals, i permetre l’accés presencial a aquella des del Registre
General i des del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pals, des d’on
s’assistiran a les persones interessades en horari d’atenció al públic (de dilluns a
divendres, de 9.00 hores a 14.00 hores).
Quart. Traslladar aquesta resolució al personal municipal adscrit al Registre General i
al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pals.
Cinquè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix,
alternativament, la interposició, davant d’aquest Ajuntament, d’un recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
publicació, i fins al mateix dia hàbil del mes següent al que s’ha produït la publicació,
de conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o bé un recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o del corresponent
a la circumscripció del vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia hàbil següent al de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta
per la interposició del recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu fins que el de reposició no sigui resolt expressament per
aquest Ajuntament, o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu
negatiu. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que
consideri oportú en defensa dels seus interessos.».
4. El 22 de gener de 2020 la Comissió Informativa de Territori emet dictamen
favorable.
Fonaments de dret
Es donen per reproduïts els fonaments de dret relacionats als informes emesos pel
secretari municipal el 16 d’octubre de 2019 i el 13 de gener de 2020.

Primer. Ampliar el termini d’informació pública establert pel Ple municipal el 28 de
novembre de 2019, disposant que aquell serà, en detriment dels trenta dies hàbils
inicials, de quaranta-cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials, les quals es practicaran, mitjançant la inserció d’edictes, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient per a l’aprovació inicial del
nomenclàtor de carrers i numeració del municipi de Pals, a més dels mitjans
determinats pel Ple municipal el 28 de novembre de 2019 (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província de Girona, web municipal i
tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Pals), en dos diaris de difusió en l’àmbit
supramunicipal (Diari de Girona i El Punt Avui) i en un mitjà de comunicació
audiovisual d’àmbit local (Ràdio Capital).
Tercer. Publicar la documentació de l’expedient al web municipal i a la Seu Electrònica
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Acords
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de l’Ajuntament de Pals, i permetre l’accés presencial a aquella des del Registre
General i des del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pals, des d’on
s’assistiran a les persones interessades en horari d’atenció al públic (de dilluns a
divendres, de 9.00 hores a 14.00 hores).
Quart. Traslladar aquesta resolució al personal municipal adscrit al Registre General i
al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pals.
Cinquè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix,
alternativament, la interposició, davant d’aquest Ajuntament, d’un recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
publicació, i fins al mateix dia hàbil del mes següent al que s’ha produït la publicació,
de conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o bé un recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, o del corresponent
a la circumscripció del vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia hàbil següent al de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta
per la interposició del recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu fins que el de reposició no sigui resolt expressament per
aquest Ajuntament, o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu
negatiu. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que
consideri oportú en defensa dels seus interessos.
I perquè així consti, signo i lliuro el present certificat amb el vistiplau de l’alcalde, de
conformitat amb l’article 205 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, i amb l’advertència o excepció a què fa referència l’article 206 d’aquesta norma.
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