Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
IBB

F_TABLON_PUBLICACION
F_TABLON_RETIRADA
Data d'exposició al tauler 21-10-2019

Codi de verificació

²6B1R0Q4P321M3Y71063B8»
²6B1R0Q4P321M3Y71063B8»
6B1R0Q4P321M3Y71063B

Document

Expedient

AST13I365

AST/231/2018

Interessat/ada de l'expedient

Assumpte

PLASTIN SAU

Publicació a:
BOP, EL PUNT AVUI

Localització de l'activitat

Redacció anunci - Pla Especial Urbanístic Plastin

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 8 d’octubre de 2019, ha aprovat inicialment, el pla especial
urbanístic en sòl no urbanitzable, d’iniciativa privada i que formula la companyia mercantil PLASTIN SAU, per a
l’ampliació de les seves instal·lacions industrials a la carretera de Roda km. 0,5 de Manlleu, el qual es formalitza
en els següents documents:
Document I, Memòria informativa i justificativa. Normes urbanístiques (OAC13E5QR).
Document II, Document Ambiental (OAC13E5QS).
Document III, Estudi d’impacte i integració paisatgística (OAC13ESQT).
Document IV, Documentació gràfica (OAC13E5QU).
Simultàniament s’ha convocat un termini d’informació pública d’un mes per mitjà de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació
a l’àmbit municipal i en el tauler electrònic d’edictes de la Corporació. El termini d’informació pública es
computarà des de la darrera de les publicacions obligatòries abans esmentades.
En aquest període de temps, les persones interessades podran consultar i examinar el pla especial urbanístic a
través de la pàgina web de la seu electrònica –l’ajuntament a un click- disponible 24 hores al dia els 7 dies de la
setmana, en l’apartat Planejament Urbanístic i Projectes; i si així ho desitgen podran consultar-lo presencialment
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Durant el termini d’informació pública, totes les persones físiques o jurídiques, poden:
a)

Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l’expedient (AST/231/2018) i obtenir-ne còpia.

b)

Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú d’aportar
en relació amb els expedients sotmesos a informació pública.

Alhora s’ha acordat també la suspensió de tramitacions i llicències (únicament pel que fa a l’ampliació de sostre
edificable), d’acord amb el que estableix l’article 73.2 TRLUC, en l’àmbit en què les noves determinacions
comportin una modificació del seu règim urbanístic tal com es reflecteix en el plànol normatiu número 6.
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