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Quart - Encarregar al Gabinet d’Acció Territorial de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que,
en el termini d’un any, elabori l’instrument de planejament pertinent. “

Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra el mateix podeu interposar, potestativament,
recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la data de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats també des de
l’endemà de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa-administrativa,
sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.
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Tercer - Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de major
difusió de la població, a la pàgina web de l’Ajuntament, i al tauler d’anuncis d’aquesta corporació.

Data 15-6-2020

Segon - La suspensió que es proposa en l’anterior acord, afectarà únicament a les sol·licituds de
llicències que es presentin amb posterioritat a l’efectivitat de l’acord de suspensió que es produirà de
forma immediata a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer - Acordar la suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències urbanístiques de
canvi d’ús, o de reforma i canvi d’ús, per a la transformació de locals d’oficines, industrials, comercials,
o d’altre tipus, en habitatge o ús residencial, dins de l’àmbit municipal detallat al plànol annex, a
l’empara dels articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, amb l’objecte d’estudiar la redacció de l’instrument de planejament
adient (Modificació puntual del Pla General Metropolità o Modificació puntual de les Normes
urbanístiques del Pla General metropolità), per a regular les condicions urbanístiques en què es
permetrà el canvi d’ús i en quines no.

https://bop.diba.cat

El Ple Municipal, en sessió celebrada en data 8 de juny de 2020, va acordar el següent:

Esteve Serrano Ortín
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Santa Coloma de Gramenet,

