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EDICTE 
 
 
Per decret d’Alcaldia de data 28 d’octubre de 2022, es va resoldre el següent:  
 
“Primer. AVOCAR la competència que ha delegat a la Junta de Govern Local (decret 
núm. 2254, de 23 de novembre de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 
2020), per aquest tràmit concret d’aquest expedient núm. X2022013830 d’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística delimitat per la 
modificació puntual del PGOU del Masnou, tot segons el què disposa l’article 10 de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Segon. ESTIMAR l’al·legació cinquena de l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor 
Joaquim Pera Crusat, en representació de l’Associació Casino del Masnou, en els termes 
que consten en l’informe emès per l’arquitecte municipal i DESESTIMAR la resta 
d’al·legacions a la vista dels informes emesos per l’arquitecte municipal i per la tècnica de 
gestió de l’Àrea de Territori, el contingut dels quals consta literalment transcrit en la part 
expositiva de la present resolució.  
 
Tercer. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’urbanització del polígon delimitat per 
la MPGOU del Masnou a l’àmbit del Casino, promogut per l’Ajuntament del Masnou,  amb 
un pressupost d’execució de TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS 
TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU  CÈNTIMS (344.838 €), IVA inclòs, de conformitat 
amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
Quart. PUBLICAR aquest decret mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més difusió, al tauler d’edictes 
municipal i al web municipal.  
 
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.  
 
Sisè. DONAR COMPTE del present Decret a la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 

 
Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar un 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’aquest edicte en base a l'article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquest edicte en base als 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
El Masnou, a la data de la signatura electrònica 
 [Firma01-01] 
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