
Exp. Núm. 2019/1416   

E D I C T E de l’Ajuntament de Ripollet, sobre aprovació provisional de la 
“Modificació puntual del Pla general metropolità PAU carrer Cot”

Per l’Ajuntament en Ple en sessió de data 25 de juny de 2020, s’han adoptat 
entre d’altres, els següents acords:

“Primer.- Aprovar provisionalment la “Modificació  puntual del Pla General 
Metropolità PAU carrer Cot” segons el document redactat per NOU CENTRE 
D’ARO SA que incorpora les prescripcions de la Direcció General de Comerç i recull 
a la memòria les recomanacions de l’ACA.

Segon.- Mantenir la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències 
acordada pel Ple de la corporació celebrat el 19 de desembre de 2019 en els 
termes disposat en l’esmentat plenari pel termini màxim de DOS ANYS 
improrrogables, comptadors des de la publicació al BOPB, que es va dur a terme 
el 23 de gener de 2020. També s’extingirà aquesta suspensió amb l’entrada en 
vigor d’aquesta modificació puntual.

Tercer.- Remetre l’expedient de la “Modificació puntual de PGM PAU carrer Cot 
a la Comissió Territorials d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per 
resoldre l’aprovació definitiva.

Quart.- Publicar aquest Acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Portal 
de Transparència al web municipal, així com al Butlletí Oficial de la Província i 
en un dels diaris de més divulgació de la província.

Cinquè.- Contra el present acord administratiu,  per tractar-se d’un acte de 
tràmit,  no es pot interposar cap recurs, si bé podrà al·legar-se l’oposició al 
mateix per a la seva consideració en la resolució que posi fi a al procediment, i 
en el recurs administratiu que, si és el cas, s’interposi contra la mateixa. Tot això, 
sense perjudici d’exercir qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.”

José Ma Osuna López
Alcalde

Ripollet, a data de la signatura electrònica
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