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EDICTE

       
Per decret de Regidoria número 202205841 de data 13/12/2022, s’ha dictat la 
resolució, que en la seva part dispositiva, es transcriu a continuació:

“Primer.- Rectificar l’error material existent a les notificacions i publicacions fetes de 
l’acord del Ple municipal de 29 de setembre de 2022 d’aprovació provisional del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès, en el sentit següent:

On diu:

“L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot 
interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una 
competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta 
l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament 
poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.”

Ha de dir:

“L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa, i no pot ser impugnat 
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs 
ajustat a Dret.”

Segon.- Notificar la present resolució a tots els interessats en el procediment.

Tercer.- Publicar la resolució en els diaris oficials en què es va publicar l’acord 
d’aprovació provisional del POUM.”

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot 
interposar recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, si exerceix una 
competència pròpia, o davant de l’òrgan titular de la competència, si qui el dicta 
l’exerceix per delegació, en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament 
poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura. 


		2022-12-16T12:48:15+0100
	Firma politic
	CRIPTOLIB




