
Dimecres, 20 de juliol de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient

EDICTE

- Exp.18/13-URB
 
El Ple, en sessió ordinària de data 4 de juliol de 2016, va aprovar, entre d'altres, el següent:

ACORD:

PRIMER.- Aprovar l'ampliació del termini d'informació pública previst a l'acord del Ple de l'Ajuntament del 2 de maig de 
2016, relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el Sector Eixample Nord, del 
terme municipal de Vilanova i la Geltrú, per un termini de TRES (3) MESOS des de la darrera publicació obligatòria, en 
els mitjans i termes previstos legalment.

Dita ampliació del període d'informació pública es fa també efectiva en el marc del compliment dels objectius previstos al 
programa de participació ciutadana aprovat pel Ple de la Corporació en data 3 de novembre de 2014.

D'acord amb la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aquest termini s'ampliaria en un mes, 
en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d'agost.

SEGON.- Publicar el present acord, per edicte, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de 
la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit  municipal  i  en la web municipal 
d'aquest Ajuntament.

L'expedient continuarà durant tot aquest termini ampliat d'informació pública a disposició de qualsevol interessat en la 
Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector "Eixample Nord" i a l'Institut 
Català del Sòl, així com a la resta d'interessats en l'expedient.

QUART.- Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix interposar cap recurs, sens 
perjudici de la possibilitat d'interposar posteriorment els recursos corresponents contra l'acord definitiu que, si escau, 
pugui adoptar la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en el marc de les seves competències.

CINQUÈ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències 
defensar  els  drets  dels  ciutadans  i  de  les  ciutadanes  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  en  totes  aquelles  actuacions  de 
l'Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.

Vilanova i la Geltrú, 8 de juliol de 2016
El regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet Sanchez

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