Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES

A

NUM EXP. 2019/988

«Primer.- APROVAR INICIALMENT el document anomenat “Modificació puntual, número 2,
del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Andreu de Llavaneres, pel canvi de
qualificació de clau 5c4a a 5c4b de la parcel·la situada a l'avinguda del Mirador 21», redactat
pels Srs. Atyamour Djalali i Ricardo José Ors, arquitectes. L'objecte de la modificació puntual
del POUM presentada a tràmit és el canvi de la qualificació urbanística de la finca situada a
l'adreça esmentada.

Pàg. 1-1

En data 30 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, va
acordar:

https://bop.diba.cat

ANUNCI

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al promotor de la modificació.»
D’acord amb el que determina l’article 85.4 i la Disposició Addicional desena del Text Refós
de la llei d’urbanisme D.L 1/2010 de 3 d’agost , s’obre un període d’informació pública de dos
mesos, a comptar des de l’endemà de la última 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 data de la signatura digital.

CVE 2019030612
Data 12-9-2019
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Estado de elaboración: Original

Quart.- Simultàniament, CONCEDIR tràmit d’audiència als ajuntaments de Dosrius, Mataró i
Sant Vicenç de Montalt, l’àmbit territorial dels quals confina amb el del municipi de Sant
Andreu de Llavaneres, en compliment del que disposa l’article 85.7 del Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost.

Origen: Origen administració

L’ALCALDE
Joan Mora i Buch.
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Tercer.- Simultàniament, SOL·LICITAR informe, si s’escau, als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, en compliment del que disposa l’article 85.5 del Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
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Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini de dos mesos, en
compliment del que disposa l’article 85.4 i la Disposició Addicional desena del Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, en el lloc web municipal, en el Butlletí Oficial de la província, i en el periòdic
“ARA”. Durant l’esmentat termini l’expedient quedarà a disposició de qualsevol interessat
perquè pugui examinar-lo i, si s’escau, presentar-hi al·legacions.
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