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Tercer.- NOTIFICAR personalment el present acord als promotors del Pla de Millora
Urbana.
Quart.- Sol·licitar els informes sectorials a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la
Comissió Territorial d'urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya. Si
passat el termini legalment establert no han estat emesos, se seguiran les
actuacions.
D’acord amb el que determina l’article 85 del Text Refós de la llei d’urbanisme D.L
1/2010 de 3 d’agost s’obre un període d’informació pública d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la publicació del present anunci, durant el qual es podran presentar
al·legacions.
L’expedient podrà ser consultat a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. El document també podrà
ser consultat telemàticament al web municipal.
Sant Andreu de Llavaneres, a la data de la signatura digital.
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Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes,
mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de la província, en un diari i al web municipal. Durant l’esmentat
termini l’expedient quedarà a disposició de qualsevol interessat a l'Oficina Tècnica
municipal perquè pugui examinar-lo i, si s’escau, presentar-hi al·legacions.
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Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums
de la parcel·la 91 «El Mirador » de Sant Andreu de Llavaneres, promogut pels
senyors Sandra Prófumo Cabreja i Rubén López Torrubiano i redactat per
l’arquitecte Jordi Pérez Luque, d’acord amb la documentació que consta a
l’expedient i que s’incorpora a la present resolució a tots els efectes legals.
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En data 23 de gener de 2018, la Junta de Govern Local va acordar:
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