
Divendres, 18 de març de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

Secretaria

ANUNCI

En data 23 de febrer de 2016, l'alcaldia va dictar les Resolucions núm. 1110/2016 i 1112/2016, en la què es declara 
l'existència  d'un  parc  d'habitatges  susceptibles  de  cessió  obligatòria  (art.  7.1  Llei  24/15)  i  es  declara  acreditada 
l'existència d'unitats familiars en situació de risc d'acord amb els informes precedents, alhora que s'incoa procediment 
per fer efectiva una primera petició municipal per la cessió d'habitatges que es recull en l'expedient administratiu que 
obra a les dependències de l'Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament de Granollers.

De conformitat  amb allò  que preveu  l'article  13.3 de la  Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'exposa al públic tot seguit la part dispositiva de dita 
Resolució:

"Primer.-  Declarar l'existència  d'un  parc  d'habitatges  susceptibles  de  cessió  obligatòria  (art.  7.1  L24/15)  i  declarar 
acreditada de l'existència d'unitats familiars en situació de risc d'acord amb els informes precedents i incoar procediment 
per fer efectiva una primera petició municipal per la cessió d'habitatges que es relacionen en l'annex 1 que es recull en 
l'expedient administratiu que obra a les dependències de l'Àrea d'Urbanisme, d'acord amb l'informe de la Cap de Servei 
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Granollers.

Segon.- Nomenar Instructor la cap de Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Granollers i secretari de l'expedient, el de 
la corporació,  ambdós funcionaris de carrera, posant de manifest  que s'obre un termini de 10 dies als efectes que 
possibles interessats facin al-legacions en relació a possibles causes d'abstenció i/o recusació.

Tercer.- Obrir un termini de deu dies d'audiència a fi  i  efecte que els grans tenidors titulars dels habitatges que es 
relacionen en l'annex 1 puguin presentar al-legacions.

Quart.- Notificar als grans tenidors que operen a la ciutat de Granollers i la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria) així com les seves gestores a Granollers que són: SOLVIA, SERVIHA, 
ALTAMIRA i HAYA.

Cinquè.- Publicar un extracte de les actuacions al Butlletí Oficial de la Província".

Es posa en coneixement dels grans tenidors, que l'expedient administratiu es troba a la seva disposició en la Secretaria 
General d'aquest Ajuntament de Granollers (plaça de la Porxada, núm. 6, 4a planta) els dies feiners, entre les 9 i les 14 
hores, durant tot el termini d'audiència que s'ha fet esment.

Contra la Resolució anterior, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte.

O, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.

Granollers, 8 de març de 2016
El secretari general, Alfred Lacasa i Tribó

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