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EDICTE

de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sobre aprovació i informació pública de l’avanç 
d’un pla d’ordenació urbanística. 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en sessió ordinària celebrada el dia 5 
d’abril de 2018, va adoptar l’acord següent :

“Primer.- Aprovar l’Avanç de planejament del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Sant Quirze del Vallès, redactat pel despatx d’arquitectura “Jornet-Llop-Pastor SLP” de 
Barcelona, que conté els documents següents :
Memòria d’informació.
Memòria de l’ordenació urbanística .
Memòria de participació.
Document inicial estratègic .
Plànols d’informació (Atles d’informació).
Plànols d’Ordenació.
Plànols document estratègic.

Segon.- Exposar a informació pública l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès durant el termini de dos mesos, 
mitjançant la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Butlletí Oficial del Província de Barcelona i a dos diaris d’àmplia difusió provincial i 
comarcal, tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina del POUM de SQV i web 
municipal, per tal que tothom que hi estigui interessat/ada pugui examinar-los, formular 
les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o 
reclamacions consideri adients.  També s’acorda donar compliment a l’article 8 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya i donar publicitat de tot el document urbanístic de l’Avanç de Pla, a la pàgina 
web municipal als efectes de la seva consulta per via telemàtica.
La documentació es podrà consultar a l’Oficina del POUM ubicada a l’Àrea de Territori i 
Medi Ambient en el Carrer Pau Casals 72 de Sant Quirze del Vallès.

Tercer.- Trametre una còpia del document inicial estratègic i de l’Avanç de planejament 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès, a l’oficina territorial 
d’avaluació ambiental (OTAA) dels Serveis Territorials de Departament de Territori i 
Sostenibilitat per tal que n’emeti el document de referència previst per l’article 86 bis del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i l’article 20 de la Llei 6/2009 i a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
per tal que n’emeti l’informe urbanístic i territorial d’adequació de l’Avanç al marc normatiu 
urbanístic vigent.

Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia, perquè en nom i 
representació d’aquest ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització de les 
actuacions necessàries per al compliment de l’Avanç de planejament del POUM i també 
per tal que formalitzi i signi quants documents siguin necessaris a tal efecte.”

L’esmentat Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Quirze del 
Vallès, es sotmet a informació pública pel termini de 2 mesos, mitjançant la publicació 
d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit comarcal i provincial i al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, a fi i efecte que es 
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puguin presentar els suggeriments, altres alternatives de planejament, observacions o les 
aportacions, que es considerin oportunes. El còmput de l’esmentat termini s’iniciarà quan 
es produeixi la darrera de les publicacions esmentades.

L’expedient complet podrà ser examinat a: 

1. l’Oficina del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) situada a l’Àrea de 
Territori i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a l’Avinguda Pau 
Casals 72-82, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. (cita prèvia a 
territori@santquirzevalles.cat) .

2. la Biblioteca municipal, situada al Carrer d’Eduard Toldrà s/n., els matins de dimarts, 
dijous i dissabtes de 10:30h a 13:30 h  i tardes de dilluns a divendres de 15:30 h a 
20:30 h.

3. al Centre Cívic Torre Julià de les Fonts, situada al Carrer Josep Mitats núm.10, els 
matins dels dijous de 12 h. a 13 h, (cita prèvia a territori@santquirzevalles.cat), i dels 
divendres de  8:45 h a 14 h, i les tardes de dilluns a dijous de 15 h a 21 h, i els 
divendres de 15 h a 20 h. 

Així mateix la documentació tècnica aprovada es podrà consultar a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  (http://www.poum.santquirzervalles.cat/)
  
El que es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns.

Sant Quirze del Vallès, a 11/04/2018
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Elisabeth Oliveras i Jorba

L'alcaldessa
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