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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

En compliment d'all6 que es disposa a l'article 73.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qua! s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, es fa públic que el Pie de la 
Corporació, en sessió extraordinaria de data 1 de julio! de 2013, ha adoptat, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, els acords 
següents: 

PRIMER.- Acordar la suspensió potestativa de !licencies ambientals municipals, 
d'activitats i de !licencies d'obres i d'edificació per activitats en locals de pública 
concurrencia, regulades en el Decret 217/2002, de 1'1 d'agost, i I'Ordre PRE/335/2003, de 
14 de julio!, per la qua! s'aprova l'ordenanga municipal tipus sobre. els locals de pública 
concurrencia on s'exerceix la prostitució, en l'ambit que consta delimitat en la 
documentació grafica que s'adjunta amb aquest acord i que correspon al Sector U-7 
"Industrial". 

SEGON.- Disposar que el present acord de suspensió potestativa de !licencies porta 
causa de l'estudi que es duu a terme, dins deis treballs de redacció del POUM, d'aquelles 
activitats que, en el Sector U-7 "Industrial", puguin resultar incompatibles amb les activitats 
ja implantades i els equipaments que s'hi estan consolidant. Establir que aquesta 
suspensió s'extingira en tot cas per les causes previstes a l'article 103.4 del Reglament de 
la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de julio!). 

TERCER.- Disposar que, de conformitat amb l'art. 74.1 del Decret legislatiu 1/201 O, de 3 
d'agost, pel qua! s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), els efectes de la 
suspensió de !licencies per a l'ambit definit graficament en el plano! adjunt, abastara un 
termini maxim d'un any. 

QUART.- Ordenar la publicació d'aquest acord al BOPB, en compliment del que disposa 
l'art. 73.3 TRLUC, i al taulell d'anuncis municipal així com al web de I'Ajuntament, fent 
constar que el plano! de delimitació de l'ambit de suspensió haura d'estar a disposició deis 
ciutadans durant el termini de suspensió, de conformitat alió que es disposa a l'art. 8.5.a) 
TRLUC. 

El present acte és una aprovació de tramit dins d'un procediment de formació d'una 
disposició administrativa general i, com a tal, no és susceptible de cap impugnació 
separada. Contra la suspensió de tramitacions i !licencies es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol 
recurs ajustat a dret. 
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