EDICTE relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit
del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del
Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constanza. Expedient núm. X2021011527
El Ple de l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2021 va
aprovae inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit
del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i
de Pol·lacra Goleta Constanza.
Així mateix, s’ha acordat suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions en
l’àmbit de la referida Modificació puntual, d’acord amb l'article 73 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost; i determinar, de
conformitat amb l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà,
com a màxim, de dos anys a comptar des del dia següent a la data de l’acord d’aprovació
inicial de la modificació del Pla.
Per aquest motiu, i d’acord amb el que preveu l’article 85.4 del TRLUC, en relació amb
l’article 115 del seu reglament, s’inicia un període d’informació pública durant el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent de la data de l’última publicació del present
edicte al Butlletí Oficial de la Província, al diari El Punt, a l’e-tauler i a la web municipal
(http://www.elmasnou.cat).
Donat que el període d’informació pública coincidirà parcialment amb el mes d’agost,
aquest quedarà ampliat en un mes.
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Tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les
dependències de la Unitat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, tots els dies hàbils i hores
d’oficina (de 8:30 a 14 hores) i a la web municipal http://www.elmasnou.cat, dins el termini
assenyalat.

Núm. expedient: X2021011527
Codi de verificació electrònic: 80b27c7e-8ad3-448a-bf03-485fe4e5d985

Annex: Plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió.

El Masnou,
[Firma01-01]
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L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
27/07/2021
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