Divendres, 27 de desembre de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
EDICTE
Per resolució de l’alcaldia de data 13 de desembre de 2013 s’ha resolt suspendre, d’acord amb l’article 73.1 del TRLUC,
tots els actes relacionats amb el règim de comunicació prèvia així com l’atorgament de llicències relatives a edificació,
reforma, rehabilitació de construccions, instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, destinades a clubs i associacions de cannabis o d’altres
substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal, amb la
finalitat d’estudiar-ne la formació o reforma de l’instrument de planejament pertinent, en aquest cas, un Pla Especial, per
regular les condicions urbanístiques d’emplaçament (ubicacions, accessos, distàncies amb altres usos o establiments,
i/o altres determinacions d’aquests usos i activitats), en aquelles zones i sectors del municipi on estigui admesa aquesta
tipologia d’usos, en l’àmbit que es grafia en el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de les esmentades
llicències, incorporat a l’expedient.
La suspensió acordada només afectarà a aquelles sol·licituds presentades a partir de la data d’adopció d’aquest acord, i
els seus efectes no poden durar més d’un any. No obstant això, la seva durada serà la de dos anys en cas d’acumulació
amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurit els efectes de l’acord de suspensió,
no se’n podrà adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i amb idèntica finalitat, fins que no hagin transcorregut tres anys
des de la data d’exhauriment dels efectes (article 74 TRLUC).
L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals de l’Ajuntament, Pl. De la Vila, 1 de Palau-solità i Plegamans,
durant les hores d’atenció al públic, així com a la web municipal (www.palauplegamans.cat)
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 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 al de la recepció
d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o directament contra
aquesta resolució, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del contenciós administratiu 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.

CVE-Núm. de registre: 022013031818

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu, silenci que es produeix pel
transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució, el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al dia
en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
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Annex 1:
Plànol de delimitació de la suspensió

CVE-Núm. de registre: 022013031818

Palau-solità i Plegamans, 13 de desembre de 2013
L’alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat
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