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EDICTE

Es fa públic per a general coneixement que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària 
celebrada el dia 26/09/2019 va adoptar l’acord de modificar el document del POUM 
aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 28/03/2019 en relació amb les 
determinacions del sòl comprès en l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística de Can 
Canals C i D (PAU-06), i d’aixecar parcialment la suspensió de la tramitacions i 
llicències,  en l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística de Can Canals C i D (PAU-
06), previst en el POUM aprovat inicialment.

Es sotmet l’expedient a informació pública pel termini d’un mes comptats des de la 
darrera publicació de l’anunci en el BOPB, DOGC, dos diaris de premsa periòdica, al 
tauler d’anuncis i web municipal.

La  documentació  íntegra  de  l’expedient  es  troba  publicada  a  la  web  municipal
http://poum.santquirzevalles.cat/documentacio/.
L’expedient també es podrà consultar presencialment al servei d’Urbanisme, avinguda 
Pau Casals núm.72 de Sant Quirze del Vallès, de dilluns a divendres de 9h a 14 h. 

Recurs contra l’aprovació de la modificació del document POUM aprovat inicialment

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.

Recurs contra l’aixecament parcial de la suspensió de la tramitació de plans 
urbanístics

Contra aquesta resolució administrativa de tràmit, de caràcter qualificat, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de 
la recepció de la notificació corresponent.

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