El projecte es podrà consultar a les dependències de l’Ajuntament (Serveis tècnics) i a
la web de l’Ajuntament: www.arenysdemunt.cat
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La secretària,
M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero
Arenys de Munt, 19 de juny de 2020

Data 29-6-2020

De conformitat amb l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 23.1 b) del Reglament de la llei
d’urbanisme, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar a partir
de l’endemà de la darrera publicació del present anunci al tauler electrònic
municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de més
difusió de la província, als efectes que puguin presentar les al·legacions que s’estimin
pertinent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de data 18 de
juny de 2020, ha acordat aprovar inicialment, la modificació del Pla General d’Arenys
de Munt i ha desestimat, en part, les al·legacions presentades a l’acord de Ple de data
14 de novembre de 2020, pel qual s’aprovava inicialment la proposta de modificació
puntual del Pla General d’Arenys de Munt la qual tenia per objecte donar compliment
a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de maig del
2019.
Aquest nova aprovació inicial, recull una part de les al·legacions presentades i que
contempla que la protecció del PEUPiC no comporti cap reducció de l’aprofitament
urbanístic atorgat pel planejament general als immobles:
• Rambla de l’Eixample (68 CA, 68.03 EA, 8.04 EA)
Així mateix es mantenen les modificacions per:
• Can Parés (88.02 EA)
• Can Murillas (80.02 EA)
• Can Gualba (032.EA)
• Casa al c/ Sant Antoni, 8, casa annexa a Can Rifà (40.EA)
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