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EDICTE

       
Per decret d’alcaldia núm. 20191953  de 10 de juny de 2019, s’ha aprovat l’acord de 
pròrroga del període d’informació pública del POUM, aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28/3/19, en els termes següents:

“Primer.- Prorrogar fins el dia 30/6/19 el període d’informació pública del POUM 
aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 
28/3/19.

Segon.-  Donar publicitat d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Diaris de premsa periòdica de 
més divulgació a nivell general com local, a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès i al tauler d'edictes municipal, per a general coneixement de la 
població, i fi i efecte  que totes les persones interessades puguin presentar les 
al·legacions que considerin oportunes. 

Tercer.- Aquesta resolució de caràcter urgent, per raons de competència orgànica, 
haurà de ser ratificada pel Ple de l’ajuntament en la primera sessió ordinària que 
celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en concordança amb l’article 53.1.k) 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril .

Quart.- Notificar el present decret l’equip redactor del POUM, Oficina del POUM i a 
l’Àrea de Territori i Medi Ambient”

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.

Sant Quirze del Vallès, 10 de juny de 2019

Elisabeth Oliveras i Jorba

L'alcaldessa


		2019-06-10T14:58:30+0200
	Firma politic
	CRIPTOLIB




