ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Exp. 2/2019/C0209
EDICTE
Es fa públic, d’acord amb el que disposa 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, que en data 12 de juny de
2019, l’Illm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Viladecans ha resolt, entre d’altres:
“Suspendre l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació de construccions i
locals, d’installació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, incloses la suspensió de les
comunicacions prèvies i declaracions responsables, destinades a habitatges d’ús turístic,
hostals, pensions, albergs i altres serveis d’allotjament temporal en edificis destinats a ús
d'habitatge en l’àmbit de tot el terme municipal de Viladecans i grafiat al plànol de suspensió
de llicències que com annex s’adjunta al present expedient, amb la finalitat d’estudiar la
redacció de la figura de planejament que es consideri oportuna”.
Contra l’acord de suspensió de llicències, en tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, es
podrá interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan de l’Ajuntament
que l’ha dictat en el termini d’un mes, o directament recurs contenciós-administratiu davant
la Secció 3a de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya dins el termini de dos mesos, tots dos terminis a comptar des de l'endemà de la
publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Transcorregut un
mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà
desestimat per silenci administratiu i, a partir de l’endemà, podrà ésser interposat recurs
contenciósadministratiu.
Viladecans, a data de la signatura electrònica
El President de l’Àrea de Planificació Territorial, per delegació
Pere Gutiérrez Alemany
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ANNEX.- Plànol de suspensió de llicències.

