
Dimecres, 23 de març de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió de data 10 de març de 2016, ha 
adoptat, entre d'altres, els acords que a continuació es transcriuen:

PRIMER.-  Suspendre,  de conformitat  amb allò  previst  a  l'article  73.1,  l'atorgament  de llicències  de parcel·lació  de 
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o 
usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,  destinades a clubs i 
associacions  de cannabis,  o  d'altres  substancies  tòxiques,  estupefaents  o psicotròpiques legalment  permeses i  no 
constitutives d'infracció penal en l'àmbit que es grafia en plànol de delimitació incorporat a l'expedient. La suspensió 
acordada nomes afectarà a aquelles sol·licituds presentades a partir de la data d'adopció d'aquest acord, i els seus 
efectes no poden durar mes d'un any. No obstant això, la seva durada serà la de dos anys en cas d'acumulació amb el 
supòsit d'aprovació inicial de l'instrument de planejament. Un cop exhaurit els efectes de l'acord de suspensió, no se'n 
podrà adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i amb idèntica finalitat, fins que no hagin transcorregut tres anys des de la 
data d'exhauriment dels efectes (article 74 TRLUC).

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de major difusió de la 
població, en la pagina web i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

TERCER.- Encarregar a l'Àrea d'Urbanisme de les Franqueses del Vallès, que en el termini màxim d'un any, elabori 
l'instrument de planejament pertinent (Pla Especial), que reguli les condicions d'emplaçament dels clubs i associacions 
de  cannabis,  o  d'altres  substancies  tòxiques,  estupefaents  o  psicotròpiques  legalment  permeses  i  no  constitutives 
d'infracció penal.

Les Franqueses del Vallès, 12 de març de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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