L'Ajuntament en Ple en sessió número 3 de caràcter ordinari, celebrada el dilluns dia 2 de
març de 2015 adopta el següent ACORD:
2.21 DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D’ACORD DEL TINENT D’ALCALDE 2N DE
DATA 19 DE FEBRER DE 2015, SOBRE EXPEDIENT DE RETAXACIÓ DE CÀRREGUES DE LA
URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ DEL SECTOR EL GOLFO (EXP. 62-0675/14 PG).
Primer. Desestimar totalment la sol·licitud de retaxació de càrregues de la urbanització
corresponent a la unitat d'execució única que conforma el Sector “El Golfo”, presentada per
Calviga SL en la seua condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la
citada unitat d'execució pels motius i sobre la base dels raonaments tècnics i jurídics continguts en
els Fonaments Jurídics.
Segon. Notificar aquest acord a Calviga SL; a les mercantils que s'han personat en este
procediment mitjançant la presentació d'al·legacions: Madriladora Alpesa SL, i Tèxtils Vilber SL,
així com als altres interessats en la citada unitat d'execució, amb indicació que este acord és
definitiu i posa fi a la via administrativa, sent impugnable mitjançant el següent sistema de
recursos:
a) Amb caràcter potestatiu; recurs de reposició davant el mateix òrgan autor d’esta
resolució, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació (article 52 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb els articles 116, i 117,
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú). En este cas, el recurs de reposició haurà de ser resolt
expressament en el termini d’un mes comptador des de la interposició; en cas contrari, s’entendrà
desestimat i quedarà expedita la via jurisdiccional.
b) Directament; recurs contenciós administratiu davant el jutjat d’este ordre jurisdiccional
dels de València que per torn de repartiment li corresponga, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de la notificació (articles 25 i 46, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).
Si s’opta per interposar el recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu fins que es resolga expressament o s’haja produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat (article 116.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).
No obstant això, podrà exercir-se qualsevol altra acció o recurs que convinga als drets i
interessos legítims de persones interessades.
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