Dimarts, 11 d'octubre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Celoni
ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Celoni sobre l'aprovació inicial de modificació puntual del pla general
Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 29 de setembre de 2016 ha aprovat inicialment per segona
vegada la modificació puntual del pla general d'ordenació per la connexió a l'EDAR de les urbanitzacions del Montnegre
a Sant Celoni que incorpora, respecte del document anteriorment aprovat modificacions que no es consideren
substancials:
i. S'incorpora un plànol I.06 AP7 Limitacions a la propietat.
ii. Zona servitud autopista AP7: es desplaça 21,90ml l'emplaçament de l'estació de bombament.
iii. Dret de servitud: s'estableix la servitud de pas en tot el traçat de la IS exceptuant el tram del pont que creua
l'autopista AP7 d'acord amb allò assenyalat en l'informe del Ministeri de Foment de data 11.04.2016.
iv. Tram creuament C35: s'ha modificat l'emplaçament dels pous d'inici i final del tram clava que travessa la C35.
v. Tram paral·lelisme C35: s'ha modificat l'emplaçament dels 3 pous situats en el tram de vial paral·lel a la C35.
vi. Ajust dels percentatges de participació de cada àmbit en els costos d'implantació de la infraestructura de sanejament:
Boscos de Montnegre: 41,67%
Can Coll: 26,77%
Cal Batlle: 31,56%
Aquesta modificació i l'expedient de la seva raó romandran exposats al públic a l'àrea de Territori municipal al carrer
Bruc, 26 i a la web de l'Ajuntament (www.santceloni.cat) per un termini d'un mes, a comptar des de la darrera de les
publicacions de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al diari el
9Nou. Durant aquest termini es podran formular les reclamacions i al·legacions que s'estimin adients.
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