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Àrea d’Acció Territorial
Identificació de l’expedient
Expedient GENE2020000680, relatiu a l’aprovació inicial de la Modificació puntual del
Pla d’ordenació urbanística municipal núm. 10. Modificació en l’àmbit del PA.7 Mas
Ros.
EDICTE
Per acord del Ple de la Corporació, en sessió de data 22 de desembre de 2021, es va
aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal
núm. 10. Modificació en l’àmbit del PA.7 Mas Ros, proposada per la senyora Míriam
Bastida Beham.
S’adopten les mesures de suspensió de tramitacions i de llicències previstes en
l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per un termini màxim de 2 anys, en l’àmbit objecte de la
modificació puntual, que es grafia en el plànol adjunt.
Es sotmet l’esmentat acord a informació pública pel termini d’un mes mitjançant la
publicació dels edictes corresponents en el DOGC, en el BOP de la província de
Girona, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la
seu electrònica municipal, i donar a conèixer la convocatòria d’informació pública en el
WEB municipal, conjuntament amb el document de la Modificació puntual del POUM i
el document comprensiu previst a l’article 8.5 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per tal que qualsevol persona
interessada pugui examinar la documentació de la present modificació a les
dependències municipals, així com presentar les al·legacions que considerin
oportunes.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

S’exposa l’expedient i tot l’actuat al Departament d’Obres i Urbanisme de l’Àrea
d’Acció Territorial i Medi Ambient, carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 2a planta, de
dilluns a divendres, i de 9 a 14 hores.
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