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Procediment 2248 Modificacions del Pla general d'ordenació
Expedient núm. 1794/2017

Document 7410/2018

L’expedient podrà consultar-se a l’Àrea d’Urbanisme o a l’Àrea de Secretaria durant el termini d’informació
publica d’un mes, en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 9h a 14h i dilluns i dijous de 16.30 a 19h).
També podrà consultar-se a la pagina web municipal (www.lagarriga.cat).
El que es fa públic per a general coneixement, d’acord amb allò que disposa l’art.23 del Reglament de la
Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
ANNEX I
ÀMBIT DE SUSPENSIÓ-Plànol O.03

Pàg. 1-1
CVE 2018004886

« Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Garriga vigent per
la definició dels paràmetres a la subzona a3.1.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al
Tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, a la pàgina web municipal amb garantia de consulta del projecte
per aquests mitjans, als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Quart. Determinar que procedeix la suspensió de llicències a l’àmbit grafiat en el plànol O.03 del
document de la modificació puntual del Pla general d’Ordenació de la Garriga per la definició dels
paràmetres a la subzona a3.1.»

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

El Ple de l’Ajuntament de la Garriga en sessió ordinària del dia 31/01/2018, va adoptar entre d’altres
l’acord següent:

Data 12-2-2018

Sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Municipal per definició de paràmetres a
la subzona A3.1

https://bop.diba.cat
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Signat digitalment per:
Alcaldessa
Meritxell Budó i Pla
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