
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CANOVELLES

ANUNCIO sobre aprobación del avance del Plan de ordenación urbanística municipal.

Per acord adoptat per l'Ajuntament de Canovelles, en sessió Plenària celebrada el dia 28 de gener de 2016, es
va aprovar l'Avanç de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Canovelles, formulat per la UTE
FERRAN NAVARRO Y TESEU, SLP, i que conté els següents documents:

a) La memòria informativa i justificativa, que inclou els criteris i les propostes d'ordenació

b) L'avanç de la memòria social

c) Resultat de les entrevistes de context realitzades en el marc del Programa de Participació Ciutadana

d) Informe preliminar de l'estudi de mobilitat

e) Document Inicial Estratègic

f) Plànols

L'Avanç de Pla se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, inserint-se els edictes corresponents en el
BOP de Barcelona, en el DOGC, en dos diaris de més divulgació de l'àmbit municipal o supramunicipal, al tauler
d'edictes de l'Ajuntament i a la web municipal www.canovelles.cat.

Tota la documentació relativa a l'Avanç de POUM estarà disponible a la web municipal, en el següent enllaç:
www.canovelles.cat/poum

El dret de consulta i informació es podrà exercir, dins del termini d'exposició a l'espai habilitat al Teatre Auditori
“Can Palots”, situat al carrer de Barcelona núm. 8 de Canovelles, durant l'horari següent:

 

EXPOSICIÓ PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ DE L'AVANÇ DE PLA

Horari : dilluns a divendres de: 10:00h a 14:00h i 16:00h a 20:00h

 

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Horari: dimarts de 16:00h a 20:00h i dijous de 10:00h a 14:00h

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, s'hauran de presentar, davant l'Ajuntament de Canovelles, dins
del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Canovelles, 9 de febrer de 2016

 

José Orive i Vélez

Alcalde
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