L'Ajuntament en Ple en sessió número 5 de caràcter ordinari, celebrada el dimecres dia 8
d’abril de 2015 adopta el següent ACORD:
2.8 DICTAMEN SOBRE PROPOSTA D’ACORD DEL TINENT D’ALCALDE 2N, DE DATA
27 DE MARÇ DE 2015, PER LA QUAL ES PROPOSA LA RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ
DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ ÚNICA QUE
FORMA EL SECTOR 15 AVINGUDA SUD, DEL QUAL ÉS ADJUDICATARI LA MERCANTIL
EUROURBI SL.
PRIMER. Resoldre l’adjudicació del Programa per al desenvolupament de l’actuació
integrada de la unitat d’execució única que forma el Sector 15 –Avinguda Sud- de sòl urbanitzable
del vigent Pla General, per causa imputable a l’agent urbanitzador, adjudicatari del Programa,
EUROURBI SL, i, per esta resolució, declarar cancel·lat el Programa sense perjudici de les
responsabilitats econòmiques que, si escau, siga procedent exigir conformement a dret.
SEGON. No escau cap declaració respecte a confiscació de garanties perquè no han
arribat a constituir-se.
TERCER. Amb motiu de la resolució de l’adjudicació del Programa i de la cancel·lació, el
sòl comprès en el seu àmbit queda subjecte a les previsions pròpies del sòl urbanitzable sense
programa, el règim jurídic del qual es conté actualment en els articles 208 i 209 de la LOTUP.
QUART. Remetre còpia certificada d’este acord al Registre d’Urbanisme de la Comunitat
Valenciana per a inscripció.
CINQUÈ. Notificar este acord a l’agent urbanitzador, Eurourbi SL, adjudicatari del
Programa d’actuació integrada que forma la unitat d’execució única del Sector 15 Avinguda Sud,
de sol urbanitzable del vigent Pla General, i a tots els altres interessats en el Programa, i
significar-los a tots que és definitiu en via administrativa i que és 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 s’haurà de resoldre
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 orde 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 s’estime convenient als
drets i interessos legítims de persones interessades.
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