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Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat  
Urbanisme, Planejament i Habitatge  
c/Sant Josep 7, 3a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426650      

Acord de Ple aprovat en data 25/01/2022

 

Identificació de l'expedient:

Assumpte: Rectificar l’error material apreciat a l’article 34.1 de les Normes Urbanístiques 
del Pla Parcial del Sector 125 que fou aprovat definitivament pel Ple de 26 d’octubre de 
2021.

Expedient núm.: 1/2019/66

Fets:

Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Granollers, a la sessió celebrada el passat 26 d’octubre 
de 2021, va acordar Aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector 125 DE Granollers, 
presentat el 15 d’octubre de 2021 per part del senyor Domènec Forns Casacuberta, en 
representació de Façana Mar, S.L., Vallès Bussiness Park SLU, Mirolda SL i Habitalia Llars 
SL, amb registre d’entrada 20210460243.

Segon.- Amb posterioritat a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial 125, 
els promotors del pla parcial han comprovat l’existència d’un error material a l’article 34 de 
les Normes Urbanístiques del Pla Parcial. 

És per això que el 16 de desembre de 2021, amb registre d’entrada 2021056701, Domenec 
Forns Casacuberta va sol·licitar que amb caràcter previ a la publicació a efectes 
d’executivitat de l’acord relatiu a l’aprovació definitiva del Pla Parcial, es rectifiqui l’error 
material existent a l’apartat 1r del precitat article 34 de les Normes Urbanístiques del Pla 
Parcial, en el sentit de preveure que allà on es deia “(...) industria separada (...)” haurà de dir 
“(...) industria agregada i separada (...)”.

Tercer.- La tècnica d’assessorament jurídic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha emès 
informe jurídic favorable a la rectificació de l’error material apreciat a l’article 34.1 de les 
Normes Urbanístiques del Pla Parcial del Sector 125. 

Fonaments de Dret:

I. Article 109.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en relació a la rectificació d’errors.

Proposo:

Primer.- Rectificar l’error material apreciat a l’article 34.1 de les Normes Urbanístiques del 
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Pla Parcial del Sector 125 que fou aprovat definitivament pel Ple de 26 d’octubre de 2021, 
sentit de preveure que allà on es deia “(...) industria separada (...)” haurà de dir “(...) industria 
agregada i separada (...)”.

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades a l’expedient.
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