EDICTE
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada amb data 18 de novembre de
2021 va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“PRIMER.- Iniciar els estudis previs i treballs necessaris per estudiar la possibilitat de
modificar el Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou, per tal d’ampliar el Parc del
Llac i reordenar les finques qualificades de sistema d’espai lliure existents en el carrer de
Sant Jordi.
SEGON.- Suspendre, pel termini d’un any, de conformitat amb els articles 73.1, 74.1 i
114.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística incloent sol·licituds d’expropiacions, expropiacions i projectes d'urbanització,
com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, als àmbits inclosos en el plànol de suspensió de
llicències, que acompanya com annex aquesta resolució.
TERCER.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província i en l’e-tauler i en el
portal de transparència de la web municipal.
QUART.- Notificar el present acord al senyor Josep Teixidó Torres.”
Contra la suspensió, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà
de la publicació al Butlletí Oficial de la Província. Tanmateix, els legitimats podran
interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
De conformitat amb el que preveu l’article 74 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, l’acord
de suspensió de tramitacions i de llicències tindrà una durada màxima d’un any. Obtenció
d’informació: Ajuntament del Masnou, Unitat d’Urbanisme i Habitatge c/ Tomàs Vives,
núm. 4, 08320, El Masnou.
Horari: De dilluns a divendres de 8,30h a 14,00h.
Annex: Plànol de delimitació dels àmbits de la suspensió.

El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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