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EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària d’1 de desembre de 2022, va aprovar, 
per unanimitat de les persones assistents, la incorporació en l’ordre del dia la 
suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys i/o d’edificació en 
tot el Sector SPM-4 Vilalba del terme municipal de la Roca del Vallès. Així mateix, 
també per unanimitat de les persones assistents, va aprovar els acords que es 
transcriuen tot seguit:

“PRIMER.- Incoar un nou expedient per a l’estudi i la realització de les actuacions 
prèvies necessàries per determinar quin és l’abast de les incongruències 
ressenyades en els informes tècnics emesos, als efectes de concloure si la seva 
regularització requereix una eventual modificació en seu de planejament 
urbanístic. 

SEGON.- Aprovar, de conformitat amb l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, la 
suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys i/o d’edificació 
en tot el Sector SPM-4 Vilalba del terme municipal de la Roca del Vallès.

TERCER.- Precisar que l’àmbit de la suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol 
annex.

QUART.-  Acordar que el termini d’aquesta suspensió serà d’un any, de 
conformitat amb l’article 74 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
diaris de major difusió del municipi i en la web municipal.

SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.

SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquest 
Ajuntament.”

Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, 
tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
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Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós 
administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a 
la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

ANNEX

Fig.1 

L’alcalde
Albert Gil i Gutiérrez
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