
Dilluns, 28 de febrer de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE

El Ple municipal, en sessió celebrada el 3 de febrer de 2011, va acordar:

“PRIMER.- Aprovar  inicialment  el  Pla  d’Ordenació  Urbanística  municipal  (POUM)  d’Alella,  redactat  per  l’Oficina 
municipal del POUM i suspendre l’atorgament de llicències d’edificació i instal·lació d’activitats o usos, pel termini d’un 
any, en els àmbits grafiats en els plànols P8.1 i P8.2 i en la zona 13 ciutat jardí tots els usos dels articles 56 i 105,  
excepte els usos d’habitatge i serveis privats, això en compliment del disposat per l’article 73.2 del Text Refós de la Llei  
d’Urbanisme.

SEGON.- Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes en compliment del que disposa l’article 85.4 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant la publicació d’anuncis en el Diari  
Oficial de la Generalitat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  en dos diaris de màxima difusió provincial, 
en el web municipal, i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

TERCER.- Conjuntament amb el POUM, sotmetre a informació pública l’informe de sostenibilitat ambiental, pel termini 
de 45 dies hàbils, de conformitat amb el que preveu l’article 85.6 de l’esmentat Text refós.

QUART.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials,  i concedir audiència als ajuntaments confrontants del Masnou, Teià, Vallromanes, Montgat, 
Tiana i Santa Maria Martorelles, en compliment del que disposen els apartats 5 i 7 de l’article 85 de l’esmentat Text  
refós i a la resta d’administracions i organismes que són preceptius per la legislació d’urbanisme Text refós de la Llei 
d’urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost.”

L’expedient es podrà consultar a l’Àrea de Sostenibilitat del mateix Ajuntament, pl. de l’Ajuntament, núm. 1, durant les 
hores d’atenció al públic, així com en el web municipal http://www.alella2025.cat, per a la formulació de suggeriments, 
al·legacions i/o reclamacions que es considerin pertinents. El període d’informació al públic es computarà des de l’última 
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al DOGC.

El que es fa públic per a general coneixement.

Alella, 14 de febrer de 2011
El secretari general, Félix-José Valdés Conde

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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