TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en compliment de l’article 73.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, al marge de la seva publicació a un dels
diaris de premsa periòdica, al tauler d’edictes i a la seu electrònica municipals.”
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter
potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent de la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius competents, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la recepció d’aquesta notificació d’acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
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 las seva interposició
sense que s’hagi notificat la seva resolució – s’hi podrà interposar recurs contenciós
administratiu a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui
desestimat.
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SEGON.- DETERMINAR, a l’empara de l’article 74.1 del TRLUC, i 103 del Reglament
que el desenvolupa, que el termini d’aquesta suspensió serà, com a màxim, d’un any, i
començarà a comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del present acord. Durant tot el termini de suspensió, el plànol
on es delimiten i grafien els àmbits de suspensió restarà a disposició del públic, per a
la seva consulta, al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Data 29-6-2021

“PRIMER.- ACORDAR la suspensió, de conformitat amb el que estableix l’art. 73.1 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l’article 102 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, de la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets, l’atorgament de llicències de nova
construcció i gran rehabilitació, i els comunicats d’enderroc a l'àmbit del PMU 3, 6 i 7
del POUM, d’acord amb l’àmbit que s’ha delimitat gràficament al plànol.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juny de 2021, amb la
salvetat del que disposa l’article 206 del R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, adoptà,
entre d’altres, el següent acord:
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Tot això, sense perjudici de poder interposar els interessats qualsevol altra reclamació que
estimin procedent.

El secretari general,
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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CVE 202110088297

Pàg. 2-2

Félix-José Valdés Conde
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Alella, 23 de juny de 2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

