Contra l’acord d’aprovació de l’Avanç no hi cap recurs en tractar-se d’un acte de tràmit, excepte l’acord de
la suspensió de llicències contra el qual es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que
l’ha adoptat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, o, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà
de l’esmentada publicació al BOPB.
Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar des del dia en
que s’hagi produït l’acte presumpte.
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Aquesta pròrroga de suspensió de llicències afecta a l’àmbit delimitat en la documentació gràfica que consta
al Projecte que es sotmet a aprovació, segons plànol que figura en Annex.
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Així mateix es va acordar a l’empara dels articles 73 i 74.1 del TRLUC, i 103 del seu Reglament, la
suspensió de llicències per un nou termini improrrogable d’un (1) any a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest acord en el BOPB.

Data 30-7-2018

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el proppassat 19 de juliol de 2018 va acordar entre
altres l’aprovació de l’Avanç de la Modificació Puntual del PGOU de Masquefa “Darreres de l’Església –
Aparcaments front carrer Garbí / Entorns carrer Virolai” (Versió Juliol 2018) que incorpora el Document
Inicial Estratègic, promogut per l’Ajuntament de Masquefa, i redactat pel tècnic Jordi San Millan i Filbà, als
efectes de dur a terme les consultes preceptives i emetre el document d’abast.
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