
Planejament general
47/2020/PLA

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 14163145323637030017 , ha estat generat amb 
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament. 1

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament en sessió Ordinària del dia 29/09/2022, va adoptar l’acord, que 
en la seva part dispositiva es transcriu a continuació:

“PRIMER.- Aprovar el document anomenat “Informe del tractament dels escrits 
presentats durant el termini d’informació pública”, inclòs en la documentació que 
integra el POUM, presentat per l’equip redactor Jornet Llop Pastor, S.L.P., en data 
16/08/2022 mitjançant registre d’entrada número 2022013087, en resposta a les 
al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública i valoració dels 
informes emesos pels organismes afectats per llurs competències sectorials.

SEGON.- Aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant 
Quirze del Vallès, integrat per tota la documentació presentada per part de l’equip 
redactor mitjançant l’esmentat número de Registre d’Entrada, en data 16/08/2022 i que 
es resumeix a continuació:

1.- Memòria descriptiva i justificativa d’informació i ordenació, d’acord amb 
article 59.2 del TRLUC i l’article 69.1 i 2 del RLUC.

2.- Memòria social d’acord amb els articles 34.3, 57.3 (modificat per l’article 20 
de la l llei 3/2012) i 59.1h del TRLUC i els articles 69.3, 4 i 5 del RLUC.

3.- Estudi de mobilitat generada, d’acord amb l’article 58.1h, 59.3c del TRLUC i 
l’article 71 del RLUC.

4.- Programa de participació ciutadana, d’acord amb l’article 59.3a del TRLUC

5.- Normes urbanístiques d’acord amb l’article 59.1c del TRLUC i l’article 74 
del RLUC, amb document d’Annexes Normatius.

 6.- Plànols d’informació amb l’Atles de la Informació urbanística, i els plànols  
d’ordenació, d’acord amb l’article 59.1b del TRLUC i els articles 72 i 73 del 
RLUC.

7.- Estudi ambiental estratègic (EAE) dins el procés d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària, segons la Llei 21/2013, de 9 de setembre, d’avaluació 
ambiental i la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa, i d’acord amb l’article 86 bis 1b del TRLUC i els articles 70 i 115 
del RLUC.

8.- Avaluació econòmica i financera més informe de sostenibilitat econòmica, 
d’acord amb l’article 86 bis del TRLUC i els articles 70 i 115 del RLUC.

9.- Catàleg de bens protegits, d’acord amb l’article 59.1d i 71.1 del TRLUC i els 
articles 75 i 95 del RLUC.

10.- Catàleg de masies i cases rurals d’acord amb l’ article 15.2 de la Llei 



3/2012, de 22 de febrer que modifica l’article 50.2 del text refós de la Llei 
d’urbanisme i els articles 58.9d i 47.3bis del TRLUC.

11.- Catàleg d’arbres i arbredes d’Interès Local

12.- Annex I, amb els canvis introduïts arrel de l’informe urbanístic i territorial 
emès per la CTUAMB el 16.07.21. Aquest s’incorpora en la Memòria del 
document de que es sotmet a l’aprovació provisional, deixant constància de 
com s’han introduït els canvis en la documentació del POUM. Tanmateix, 
també s’inclou en la Memòria un Annex II, on s’expliquen les respostes a les 
consideracions contingudes en la formulació de la declaració ambiental 
estratègica, deixant constància de com s’han produït els canvis en la 
documentació del POUM que es preveu aprovar provisionalment, i com s’han 
incorporat les consideracions efectuades per l’OTAAB.   

13.- Document Resum (DR) de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), amb la 
descripció del procés d’avaluació ambiental i l’avaluació dels resultat de les 
consultes efectuades, amb el seu grau de consideració, tant de les respostes 
als requeriments dels informes sectorials derivats de l’aprovació inicial,  com 
dels requeriments de la declaració ambiental estratègica.   

TERCER.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona els presents 
acords i la totalitat de la documentació que integra el POUM, a efectes de la seva 
aprovació definitiva, si s’escau.

QUART-. Notificar els presents acords a les persones que han comparegut en el tràmit 
d’informació pública. Caldrà donar resposta individualitzada a cadascuna de les 
persones que han presentat al·legacions amb la valoració que de les mateixes s’ha fet 
en l“Informe del tractament dels escrits presentats durant el termini d’informació 
pública”.

CINQUÈ.- Fer les corresponents publicacions dels acords adoptats.”

L’expedient es publicarà a la web municipal, www.santquirzevalles.cat , a l’apartat 
Ajuntament-Seu electrònica/informació publica/planejament/planejament en curs, i a 
l’enllaç següent: 
https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzNYQnhkn456Wg5ijW7v4
JBx , ubicat a la còpia del present edicte que consta exposat a l’e_tauler municipal.

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. 
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