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ANUNCI
Sobre aprovació inicial de planejament urbanístic
El Ple de l’ajuntament, en la sessió del dia 29 de setembre de 2020, ha aprovat inicialment la proposta de
modificació puntual número 33 del vigent PGOU per delimitar al paratge d’Espadamala un àmbit destinat a
sistema general d’infraestructures (planta de tractament de residus) presentada per la companyia mercantil
FERVOSA.
Simultàniament s’ha convocat un termini d’informació pública de 1 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 d’edictes electrònic 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 projecte de modificació 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, els matins de dilluns a divendres de 9h a 14 h i tardes de dimarts, dimecres i
dijous de 16 h a 18 h (excepte mesos de juny a setembre, Setmana Santa i festes de Nadal).
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/306/2020) 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, 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
gràficament s’identifica en el plànols números 6 i 7 (que porten per llegenda, respectivament, “planejament
modificat” i “ordenació de l’àmbit de sistema general”) que incorpora el document número 3 de documentació
gràfica en què es formalitza la modificació.
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