
 

 

 

 

ANUNCI 
 
El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en sessió de data 28 de 
novembre de 2019, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de les zones incloses a l’illa delimitada pels 
carrers Mercaders, Santa Margarida de Boada Vell, Av. Camí Reial, Ronda Boada 
Vell i C. Metal·lúrgia, pel que es procedeix a la publicació de l’acord adoptat: 
 
“Primer.- Assumir l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans la iniciativa de la 
proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
de Palau-solità i Plegamans proposada per Auray Managing, SL en relació a les 
zones incloses a l’illa delimitada pels carrers Mercaders, Santa Margarida de Boada 
Vell, Av. Camí Reial, Ronda Boada Vell i C. Metal·lúrgia. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM en relació a les zones 
incloses a l’illa delimitada pels carrers Mercaders, Santa Margarida de Boada Vell, 
Av. Camí Reial, Ronda Boada Vell i C. Metal·lúrgia. 
 
Tercer.- Sotmetre la modificació puntual del POUM a informació pública pel termini 
d’un mes a comptar des de la darrera publicació obligatòria, mitjançant anunci al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en el Butlletí 
Oficial de la Província i a un dels diaris de més circulació, als efectes de presentació 
de les corresponents al·legacions, de conformitat amb l’establert a l’article 25 del 
Reial Decret Legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i 
Rehabilitació Urbana, els articles 8 i 85 del TRLUC, i l’article 23 del RLU. 
 
Quart.- Disposar que la documentació escrita i gràfica que integra l’expedient es 
podrà consultar a la web municipal, en compliment de l’establert a la normativa 
vigent. 
 
Cinquè.- Donar audiència als ajuntaments limítrofs, així com als que tingui la 
consideració d’interessats en l’expedient. 
 
Sisè.- Declarar que l’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de 
disposicions normatives, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret.” 
 
El que es publica als efectes assenyalats a l’esmentat acord. 
 
Palau-solità i Plegamans, 4 de desembre de 2019 
 
L’alcalde 
Oriol Lozano Rocabruna 


