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Núm. 3617
AJUntAment de BLAnes 

Edicte sobre publicació d’un acord del Ple 

Expedient núm.1906/2017, relatiu a suspendre la tramitació de fi-
gures de planejament urbanístic derivat, de projectes de gestió ur-
banística i d’urbanització, i llicències  urbanístiques en diferents 
àmbits del municipi.

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’abril de 2017, entre 
d’altres va adoptar el següent acord :

Primer.- Suspendre la tramitació de figures de planejament urbanís-
tic derivat, projectes de gestió urbanística, d’expropiació forçosa i 
d’urbanització, i llicències d’obra nova i parcel·lació en tots els àm-
bits de sòl urbà identificats en el plànol que s’annexa i els àmbits del 
planejament vigent que també s’assenyalen seguidament: 

Àmbit de suspensió de plans derivats i projectes de gestió, expro-
piació i d’urbanització

Els àmbits de suspensió que es proposen son als assenyalats en el 
plànol que s’acompanya, i que corresponen als àmbits següents:

Sectors urbanitzables no delimitats: 
Industrial (al nord de la carretera de Palafolls)
Sector Turístic-hoteler (inclòs dins l’àmbit del P. Director del Siste-
ma Costaner)
Residencial Carretera Malgrat (àmbit anomenat Racó Blau)

Sectors urbanitzables delimitats
Sector Mas Palou
Sector Vall de Burg

Sectors de sòl urbà no consolidat
Àmbit del pla de millora urbana El Paradís (finca Perpinyà) 
Àmbits dels terrenys ocupats actualment pell càmping La Sardana
Àmbits dels terrenys situats al nord de Serrallarga (part de antic pla 
parcial Serrallarga no desenvolupat)
Finques qualificades com a espais lliures públics/zones verdes pú-
bliques

Àmbits de suspensió de llicencies d’obra nova
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Es suspèn l’atorgament de llicències d’obra nova en tot l’àmbit del 
sòl urbà del terme municipal.

Es suspèn igualment l’atorgament de llicències d’enderroc i d’obres 
d’ampliació i reforma que suposin alteració de la configuració arqui-
tectònica de les actuals edificacions, amb exclusió d’aquelles petites 
obres de reformes per l’adequació dels processos de producció, així 
com obres de manteniment que siguin necessàries per a tal finali-
tat, als terrenys situats en l’àmbit del sector industrial corresponent 
als terrenys on s’emplaça la indústria NYLSTAR, situats a l’oest del 
municipi, entre l’estació de la línia ferroviària per l’oest i pel polígon 
industrial denominat Ctra. De l’Estació per l’est. 

Aquesta suspensió té per objecte permetre, en tots els àmbits que 
s’assenyalen susceptibles d’ésser executats prèvia l’aprovació dels 
instruments de planejament o de gestió en cada cas previstos en 
el planejament vigent, i també l’àmbit objecte de suspensió de lli-
cències d’obra nova i parcel·lació, estudiar acuradament la seva 
compatibilitat amb els objectius que persegueix el Pla d’Ordenació 
urbanística Municipal, evitant  la consolidació d’iniciatives  o ins-
truments de planejament o, si s’escau, de gestió que poguessin con-
dicionar el nou model urbanístic.

Segon.- La suspensió de tramitació d’instruments de planejament, 
gestió urbanística, d’expropiació forçosa i llicencies urbanístiques,  
tindrà una durada màxima d’un any, a comptar des de la data de 
publicació d’aquest acord. En funció del desenvolupament dels tre-
balls del nou pla, es podrà acordar, abans del transcurs de l’any de 
la suspensió potestativa, l’aixecament de la suspensió d’atorgament 
de llicències i tramitacions en àmbits concrets quan no es consideri 
necessari mantenir-la, així com l’ampliació de la suspensió a àmbits 
quan així s’estimi necessari.
 
Tercer.- Fer pública la suspensió de tramitació d’instruments urba-
nístics i llicències  mitjançant anunci publicat al tauler d’edictes, al 
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més tiratge de la 
província i web municipal.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administra-
tiva, podeu interposar, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,  recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
Igualment, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu 
convenient.
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L’expedient romandrà de manifest a efectes de consulta al Departa-
ment d’urbanisme de l’Ajuntament de Blanes, al Passeig de Dintre, 
29 en horari laborable de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i a la 
web de l’Ajuntament. 

Blanes, 28 d’abril de 2017 

Miquel Lupiañez Zapata
Alcalde


