
EDICTE 
 
El ple de l‘Ajuntament de Solsona, en sessió extraordinària del dia 14 de 
desembre de 2004, acordà el següent: 
 
PRIMER. Suspendre a l’empara de l’article 70.1. de la Llei d’Urbanisme 2/2002 
de 14 de març, la tramitació del planejament urbanístic derivat, els projectes de 
gestió urbanística i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació o enderrocament de construccions, en les àrees delimitades en el 
plànol adjunt i concretades explícitament en la relació d’àmbits següents 
enumerades del número 1 al 9. 
 
En concret se suspèn en els àmbits enumerats i delimitats la tramitació de: 
 
a) Plans Parcials en sòl apte per a urbanitzar (àmbits 1, 2, 3, 5, 6 i 7), sòl no 

urbanitzable (àmbits 4 i 8) i plans especials de millora urbana en sòl urbà 
(àmbit 9). 

 
b) Atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació i d’enderrocament als 

àmbits 1 a 9 (no queden afectats per la suspensió les llicències d’edificació 
en edifici existent, reforma o rehabilitació). 

 
c) Atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació i d’enderrocament al 

sector de la partida Santa Llúcia (no queden afectats per la suspensió les 
llicències d’edificació en edifici existent, reforma o rehabilitació). 

 
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 la documentació gràfica de delimitació dels 
àmbits subjectes a suspensió i que explícitament es descriuen de la següent 
manera, del número 1 al 9. 
 
Àmbit 1: Situat a NE del nucli urbà, coincideix amb el sector P12 del sòl apte 
per a urbanitzar. 
 
Àmbit 2: Situat a NE del nucli urbà, coincideix amb el sector P7 del sòl apte per 
a urbanitzar. 
 
Àmbit 3: Situat a NE del nucli urbà, coincideix amb el sector P10 del sòl apte 
per a urbanitzar. 
 



Àmbit 4: Situat a NE del nucli urbà, es tracta de sòl no urbanitzable que llinda a 
llevant amb el cementiri, àmbit 2 i sòl urbà, a Sud amb l’àmbit 3, a Ponent amb 
sòl urbà (la cabana d’en Geli) i al Nord amb camí entre el cementiri i l’àrea de la 
Cabana d’en Geli. 
 
Àmbit 5: Situat a NW del sòl urbà i envoltat pel mateix, coincideix amb el sector 
P14 (el Tossal) de sòl apte per a urbanitzar. 
 
Àmbit 6: Situat al Sud del centre històric, coincideix amb el sector P13 del sòl 
apte per a urbanitzar. 
 
Àmbit 7: Situat al Sud del centre històric, coincideix amb el sector P11 del sòl 
apte per a urbanitzar. 
 
Àmbit 8: Situat al Sudest del nucli urbà, es tracta de sòl no urbanitzable que 
llinda al Nord amb sòl urbà i sectors P8 i P11 de sòl apte per a urbanitzar; a 
Nordest amb la C-55, al Sudest i al Sud amb una línia situada a distància entre 
uns 80 i uns 200 m. de l’anomenada variant, i a Ponent amb sòl urbà, en bona 
part zona esportiva. 
 
Àmbit 9: Situat entre la C-26, passatge d’Antoni Guitart, passeig Vall Fred i 
carrer Nou, excloent d’aquesta delimitació les edificacions existents amb front 
al tram Nord del carrer Nou, la C-26 i el passatge d’Antoni Guitart. 
 
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.”  
 
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 
administratiu -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 1 a 9 i plànol del sector de Santa Llúcia. 
 
 
 
 
 
Jordi Riart i Vendrell 
Alcalde de Solsona 
 
Solsona, 15 de desembre de 2004 


