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EDICTE

       
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 de maig de 2020, va  prendre 
l’acord, que en la seva part dispositiva es transcriu a continuació:

“Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per la regulació d’espectacles, 
activitats recreatives i de restauració, per als PP.II. Can Casablanques, Can Canals i 
Can Torras – Can Llobet, redactat per la mercantil Taller d’estudis i serveis 
d’estratègies urbanes, SLP (R.E.2020003754).

Segon.- Suspendre de forma preceptiva les llicències d’acord amb l’article 73.2 
TRLUC, atès que les noves determinacions de l’instrument de planejament en tràmit 
modifiquen el règim urbanístic existent.

Tercer.- Sotmetre el Pla Especial Urbanístic a informació pública pel termini d’1 mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), en un dels diaris de major divulgació del municipi, al tauler d’anuncis de la 
Corporació i a la web municipal www.santquirzevalles.cat  a fi i efecte de que qualsevol 
persona pugui adduir les manifestacions i aportar la documentació que consideri adient 
en defensa dels seus drets i interessos.

Quart.- Concedir audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb 
Sant Quirze del Vallès.

Cinquè.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials (FFCC, Carreteres, ACA,  AESA).

Sisè.- Notificar l’acord a totes les persones interessades.”

L’expedient es podrà consultar a la web municipal, a l’apartat Ajuntament-Seu 
electrònica/Informació pública/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, a fi 
i efecte que es puguin examinar i presentar les al·legacions que es considerin adients.

Recurs contra l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic

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’aprovació de la suspensió de la tramitació de llicències

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 
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l’exerceix per delegació, en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament 
poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
 

Àmbit de suspensió

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