
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 17 de setembre de 2015, sobre una resolució referent al municipi de Castellar del Vallès.

Exp.: 2015/056053/B

Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental, al terme
municipal de Castellar del Vallès

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 31 de juliol de 2015, l’assumpte que s’indica a
continuació:

-1 Modificar el Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental i deixar sense
efecte l’àrea residencial estratègica Turuguet, de Castellar del Vallès.

-2 Determinar que el planejament urbanístic d’aplicació a l’àmbit territorial que ha deixat de ser l’ARE
Turuguet, de Castellar del Vallès, és el que es fixa en l’article 7 de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació número 15, aprovada definitivament l’11 de març de 2009 i publicada al DOGC el 31 de març de
2009, que determina que es tracta d’un sector classificat com a sòl urbà no consolidat i pel qual s’estableix la
necessitat de la redacció d’un planejament derivat per al seu desenvolupament i execució.

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles
10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la
possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que
preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l’arxiu de planejament de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

Barcelona, 17 de setembre de 2015

Jordi Foz i Dalmau

Secretari de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya
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