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Àrea de Serveis al Territori
Identificació de l’expedient
Expedient GENE2022005079, relatiu al Pla Especial Urbanístic per a la determinació
dels usos de la parcel·la d’equipaments públics de l’Escola Fanals.
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol de 2022, ha adoptat l’acord
d’aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la determinació dels usos de la
parcel·la d’equipaments públics de l’Escola Fanals, redactat pels Serveis tècnics
municipals.
D’acord amb el que estableix l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, aquest Pla Especial
Urbanístic es sotmet a informació pública per un termini d’un mes, computat des de la
darrera de les publicacions obligatòries en el Butlletí oficial de la província, en el diari
El Punt Avui, i en el tauler de la seu electrònica municipal, a efecte que les persones
interessades puguin consultar l’expedient en les oficines de la Unitat d’Urbanisme de
l’Àrea de Serveis al Territori, carrer Mossèn Cinto Verdaguer núm. 4, 2a planta, de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, així com en el WEB municipal
(http://ciutada.platjadaro.com), i puguin formular les al·legacions i presentar la
documentació que considerin adients en defensa dels seus interessos.

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

La Junta de Govern Local, en la mateixa sessió de data 6 de juliol de 2022, ha adoptat
l’acord de suspensió de la tramitació de projectes de gestió urbanística i d’urbanització,
de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o
usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del
règim urbanístic, per un termini màxim de 2 anys, en l’àmbit del sector del Pla Especial
Urbanístic per a la determinació dels usos de la parcel·la d’equipaments públics de
l’Escola Fanals, recollit en els plànols d’informació del propi Pla especial i que es grafia
en el plànol adjunt.
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