
 
 
 

EDICTE 
 
El Ple de l‘Ajuntament de Solsona, en sessió ordinària del dia 28 de juliol de 
2005, acordà el següent: 
 
PRIMER. Suspendre les tramitacions dels expedients que es relacionen en els 
àmbits que tot seguit es detallen: 
 
La suspensió hauria d’afectar els àmbits que es relacionen, pels següents 
motius: 
 
Àmbits 11, 12, 13, 14 i 16: Es proposa suspendre la tramitació de plans 
urbanístics derivats (àmbits 11, 12, 13 i 16), així com de llicències de 
parcel·lació de terrenys, edificació i enderroc (àmbits 11, 12, 13, 14 i 16) amb la 
finalitat d’estudiar conjuntament el destí urbanístic dels terrenys, els objectius 
del seu desenvolupament, i les condicions urbanístiques per a dur-lo a terme. 
 
Àmbits 15 i 19: Es proposa suspendre la tramitació de plans urbanístics 
derivats (àmbit 15), així com de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació 
i enderroc (àmbits 15 i 19) per tal d’estudiar conjuntament el destí urbanístic 
dels terrenys, els objectius del seu desenvolupament, i les condicions 
urbanístiques per a dur-lo a terme. 
 
Àmbits 17 i 18: Es proposa suspendre la tramitació de llicències de parcel·lació 
de terrenys, edificació i enderroc, per tal d’estudiar el destí urbanístic dels 
terrenys, a la vista de la seva posició estratègica com a remat del sòl urbà, els 
objectius del seu desenvolupament, i les condicions urbanístiques per a dur-lo 
a terme. 
 
Àmbits 21 a 29: Es proposa suspendre la tramitació de llicències de parcel·lació 
de terrenys, edificació i enderroc, amb la finalitat d’estudiar el destí urbanístic 
dels terrenys, els objectius del seu desenvolupament, i les condicions 
urbanístiques per a dur-lo a terme. 
 
Àmbit 30: Es proposa suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, així 
com de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i enderroc, a la vista de 
que la posició dominant del sector requereix una anàlisi profunda. 
 
Àmbits 31 a 37: Es proposa suspendre la tramitació de llicències de parcel·lació 
de terrenys i d’edificació, a no ser que es compleixin simultàniament les 
condicions dels dos planejaments, el vigent i el que està en tràmit. 
 
Àmbit d’edificis catalogats: Es proposa suspendre les llicènceis d’edificació i 
reforma en els edificis que en el nou planejament estan catalogats a no ser que 



es compleixin simultàneament les condicions dels dos planejaments, el vigent i 
el que està en tràmit. 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON. Precisar que la suspensió d’atorgament de llicències abasta totes les 
sol·licituds en curs de tramitació en les quals no ha recaigut resolució definitiva. 
 
TERCER. Determinar que la suspensió de tramitacions i de llicències acordada 
és fins l’aprovació inicial del POUM i com a màxim pel termini d’un any, sens 
perjudici de la suspensió preceptiva que s’acordarà amb l’aprovació inicial. 
 
QUART. Incorporar al present acord, i en forma d’annex, la documentació 
gràfica de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió i que explícitament es 
descriuen de la següent manera, del número 11 al 37. 
 
CINQUÈ. Incorporar al present acord la documentació gràfica de delimitació de 
l’àmbit subjecte a suspensió del sector de Santa Llúcia, situat al Sudest del 
terme municipal i delimitat al nord en part per la carretera C-55 de Solsona a 
Manresa i en part per un nucli d’indústries ja consolidades, a llevant pel límit del 
municipi que coincideix amb el camí de Santa Llúcia i al sud i ponent per terres 
de conreus. 
 
SISÈ. Disposar la publicació d’aquest acord en el BOP i en el DOGC, en el 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament i anunciar-lo en un diari d’àmbit provincial i 2 
diaris d’àmbit local, amb l’expressió d’interposar-hi els recursos corresponents. 
 
SETÈ. Determinar que la suspensió de tramitacions i llicències acordada 
entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el BOP i en el DOGC.”  
 
 
ANNEX 
 
La descripció dels àmbits de suspensió és: 
 
Àmbit 11: Situat al NE del nucli urbà, coincideix amb el sector P-12 del sòl apte 
per urbanitzar segons les NSP vigents. 
 
Àmbit 12: Situat al NE del nucli urbà, coincideix amb el sector P-7 del sòl apte 
per a urbanitzar segons NSP. 
 
Àmbit 13: Situat al NE del nucli urbà, coincideix amb el sector P-10 del sòl per a 
urbanitzar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Àmbit 14: Situat al NE del nucli urbà, es tracta de sòl urbanitzable que llinda a 
llevant amb el cementiri, àmbit 12 i sòl urbà, pel sud amb l’àmbit 13, per ponent 
amb sòl urbà (la Cabana d’en Geli) i pel nord amb el camí entre el cementiri i 
l’àrea de la Cabana d’en Geli. 
 
Àmbit 15: Situat al sud del centre històric, coincideix amb els sectors P-11 i P-
13 del sòl apte per urbanitzar segons les NSP. 
 
Àmbit 16: Situat a llevant del nucli urbà, coincideix amb el sector P-6 del sòl, 
apte per urbanitzar segons les NSP. 
 
Àmbit 17: Situat al SO del nucli urbà, es tracta d’una petita peça de sòl no 
urbanitzable que llinda la major part amb sòl urbà, excepte per ponent que 
llinda amb sòl no urbanitzable. 
 
Àmbit 18: Situat al sud del nucli urbà, es tracta de sòl no urbanitzable que llinda 
pel nord, NE i tota la franja de llevant amb sòl urbà (àrea del Mirasol), i la resta 
amb sòl no urbanitzable. 
 
Àmbit 19: Situat al SE del nucli urbà, es tracta de sòl no urbanitzable que llinda 
al nord amb sòl urbà i sectors P-8 i P-11 de sòl apte per urbanitzar segons 
NSP, a NE amb la C-1410, al SE i al sud amb la línia situada a uns 50 metres 
de l’anomenada variant, i a ponent amb sòl urbà, en bona part zona esportiva. 
 
Àmbit 21: Situat a ponent del casc antic, coincideix amb la part de la unitat 
d’actuació en sòl urbà UA-6, delimitada per les NSP, que encara manca per 
desenvolupar (àrea del Camp d’en Serra). 
 
Àmbit 22: Situat al NE del nucli antic, limitat al nord per la carretera L-301, per 
llevant i pel sud per les edificacions existents que donen front als carrers Nou i 
de la Sardana, respectivament, i a ponent pel carrer de Sant Agustí. Part de 
l’àmbit coincideix amb l’ED-3 proposat per les NSP. 
 
Àmbit 24: Situat al SE del nucli urbà, i al sud de l’àmbit 26, l’àmbit coincideix 
amb l’illa delimitada pel carrer de la Plana, carrer Falp, carrer d’Àngel Guimerà i 
l’Avinguda de Domènec Costa. 
 
Àmbit 25: Situat a llevant del nucli antic, coincideix amb les unitats d’actuació 
UA-7B1 i UA-7B2 delimitades en sòl urbà per les NSP vigents.  



 
 
 
 
 
 
 
Àmbit 26: Situat al nord del nucli urbà, coincideix amb el polígon en sòl urbà P-
6 (Cal Sotaterra) segons NSP. 
 
Àmbit 27: Situat el NO del nucli urbà, coincideix gran part amb l’unitat 
d’actuació en sòl urbà UA-19 segons NSP, i amb part del Camí de la Creu 
Blanca. 
 
Àmbit 28: Situat al NE del casc antic, i al sud de la Cabana d’en Geli. Es tracta 
d’una part de sòl urbà delimitada pel carrer de la Font del Corb a ponent, per 
carrer que manca per obrir al sud, per la carretera LV-4241 a llevant, i per 
edificació existent al nord. 
 
Àmbit 29: Situat al SE del nucli urbà, al costat sud de la carretera C-1410. Es 
tracta de dues franges de sòl, l’una donant front a la carretera i l’altra al carrer 
dels Pollancres, dins de la parcel·la en sòl urbà qualificada com a equipament 
(privat) segons NSP, on s’hi troba actualment ubicat l’Hotel Sol. 
 
Àmbit 30: Situat al NO del nucli urbà i envoltat tot ell per sòl urbà, coincideix 
amb el sector P-14 (El Tossal) en sòl apte per a urbanitzar segons NSP. 
 
Àmbit 31: Situat al nord del nucli urbà, i al NE de la Cabana d’en Geli, 
coincideix amb les illes en sòl urbà qualificades amb la clau de 
“Desenvolupament urbà – Zona “B”” segons NSP. 
 
Àmbit 32: Situat al SE del nucli urbà, i al costat sud de la carretera C-1410. Es 
tracta d’unes illes en sòl urbà qualificades de “Desenvolupament urbà – Zona 
“B””, i que coincideixen amb l’UA-3 definida per les NSP vigents. 
 
Àmbit 33: Situat a l’est del nucli urbà, es tracta de sòl urbà qualificat de 
”Desenvolupament urbà – Zona “B””, que limita pel sud amb l’àmbit 23, per 
ponent amb l’àmbit 14, pel nord amb edificacions existents en sòl urbà, i per 
llevant amb el carrer del Pedraforca. 
 
Àmbit 34: Situat al sud del casc urbà i del Seminari, i al nord de la zona 
esportiva, es tracta d’unes illes en sòl urbà qualificades de ”Desenvolupament 
urbà – Zona “B”” segons NSP. 
 
Àmbit 35: Situat al sud del casc urbà, al NO de la zona esportiva, confrontant 
amb la urbanització del Mirasol. Es tracta de dues illes en sòl urbà qualificades 
de ”Desenvolupament urbà – Zona “B”” segons NSP. 



 
Àmbit 36: Situat a l’oest del nucli urbà i al sud del Tossal, es tracta de part de 
dues illes en sòl urbà qualificades amb la clau “Desenvolupament urbà – 
Subzona “B””. 
 
 
 
 
 
 
Àmbit 37: Situat al nord del nucli urbà, es tracta de sòl urbà qualificat d’ 
“Eixample intensitat III” segons NSP. Coincideix amb gran part de l’UA-9 (la 
Cabana d’en Geli) delimitada per les NSP.” 
 
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’Ajuntament, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest 
edicte, o bé directament contra aquest acte es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos també a comptar des del dia següent al de la publicació 
d’aquest edicte. 
 
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
adminsitratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la interposició sense que se n’hagi notificat la resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició esmentat 
s’entengui com desestimat. 
 
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs, si es considera 
oportú. 
 
S’annexa plànol dels àmbits. 
 
 
 
 
 
 
Jordi Riart i Vendrell 
Alcalde de Solsona 
 
Solsona,  2 d’agost de 2005 


