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Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13526765771667560337 , ha estat generat amb 
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament. 1

EDICTE

 El Ple de l’Ajuntament en sessió Ordinària del dia 27/05/2021, va  prendre l’acord, que 
en la seva part dispositiva es transcriu a continuació:

“PRIMER.- Aprovar inicialment el document de modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, en relació al Sector E de Can Canals 
presentat per l’arquitecte Jordi Seguró Capa en data 16 d’abril de 2021, amb número 
de registre d’entrada 2021006008.

SEGON.- Aprovar la suspensió durant el termini d’un any de la tramitació de plans 
urbanístics derivats i de Projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com 
l’atorgament de llicències i autoritzacions en tot l’àmbit del Sector E del Polígon de Can 
Canals, delimitat gràficament en el plànol de delimitació de l’àmbit incorporat en 
l’article 234 segons redacció proposada, a l’empara d’allò establert en l’article 73 del 
TRLUC.

TERCER.- Determinar que aquesta suspensió no afectarà a les llicències d’obres 
relatives a actuacions de reparació i/o manteniment que puguin plantejar-se en l’àmbit 
afectat ni a les comunicacions ni llicències d’activitat que puguin exercir-se dins de 
l’àmbit o establiments en funcionament en l’àmbit delimitat.

QUART.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant la publicació del seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
a un dels diaris de premsa diària de més divulgació a Sant Quirze del Vallès, web o 
portal telemàtic municipal i exposició en el tauler d’anuncis municipal. Aquest termini 
es computarà des de la darrera d’aquestes publicacions, conforme a l’establert en 
l’article 23.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

CINQUÈ.- Sol·licitar durant el mateix període informe als organismes afectats per llurs 
competències sectorials, els quals l’hauran d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 
una altra disposició autoritzi un termini més llarg.

SISÈ.- Atorgar durant el mateix termini audiència als ajuntaments que limiten amb el 
terme municipal de Sant Quirze del Vallès.

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

L’expedient es podrà consultar la web municipal, www.santquirzevalles.cat , a l’apartat 
Ajuntament-Seu electrònica/Territori i Medi Ambient/Planejament en curs i a l’enllaç 
següent:https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzNYQnhkn456W
g5ijW7v4JBx, 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 de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Sant Quirze del Vallès, en relació al Sector E de Can Canals

http://www.santquirzevalles.cat
https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzNYQnhkn456Wg5ijW7v4JBx
https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzNYQnhkn456Wg5ijW7v4JBx


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 
l’exerceix per delegació, en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament 
poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
 
S’adjunta annex del plànol que delimita l’àmbit subjecte a suspensió de llicències i de 
tramitacions de procediments.

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