
 

 

 

 

EDICTE 
 

El Ple de l’Ajuntament de Mont-ras, en sessió ordinària de 15 de novembre de 2021, va 
acordar, entre altres acords, suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques de la Unitat 
d’Actuació Urbanística núm. 9, fins la vigència de la modificació de  les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Mont-ras. Si transcorreguts quatre mesos des de la notificació de la present 
resolució, l'ajuntament no aprovés inicialment la modificació, els particulars la podran 
proposar quedant l'ajuntament obligat a tramitar-la com a promotor, si la mateixa s'ajusta a la 
parcel·lació en el seu dia atorgada. 
 
El règim de suspensió de llicències previ a la tramitació de la modificació del planejament 
general, es regeix per l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 
 
La qual cosa es fa pública en virtut del que determina l’article 73.3 de la referida norma, 
adjuntant el plànol corresponent a l’àmbit objecte de suspensió de llicències.  
 
Contra la resolució adoptada pel Ple de l’Ajuntament referit a la suspensió de l’atorgament de 
llicències es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, o bé 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, 
d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de l 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8 i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es pot 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.  
 
L’Alcaldessa 
Vanessa Peiró i Royán 
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