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AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Edicte d’informació pública de la modificació puntual d’un pla parcial
Exp. H105.1-3/17
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2018, va aprovar inicialment la modificació puntual
del Pla especial de reordenació de les infraestructures i d’intervenció ambiental al turisme rural del Mas d’en Bou a l’Estartit,
promogut per la Sra. Núria Roura Alabau, i redactat per l’arquitecte, Sr. Sebastià Figuerola Claveguera, de data abril de 2017,
de conformitat amb el que disposa l’art. 85 del Decret legislatiu 1/20120, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Així mateix, va acordar suspendre, per termini d’un any o fins la publicació definitiva de la modificació puntual del Pla
especial l’atorgament de llicències noves o d’ampliació de les edificacions existents, d’obres d’urbanització i d’ampliació
d’activitats o usos concrets que no s’ajustin alhora al Pla especial vigent i al de la proposta de modificació, d’acord amb els
articles 73 i 74 Decret legislatiu 1/20120, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, i els articles 101 a 104 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, segons plànol annex.
L’expedient i totes les actuacions es sotmeten a informació pública i s’exposen per un termini d’un mes a comptar de l’endemà
de l’última de les publicacions d’aquest edicte al BOP de Girona, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler
d’anuncis de la corporació i a la web municipal www.torroella-estartit.cat, per tal que qualsevol persona pugui examinar-les i
formular-hi, en el seu cas, les al·legacions que consideri oportunes al Registre General. Tota la documentació es pot consultar
en hores d’oficina a la Secretaria de la corporació (plaça de la Vila, 1, de Torroella de Montgrí).
Torroella de Montgrí, 14 de desembre de 2018
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