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S’ha detectat un error tècnic en la publicació en la seu electrònica de la documentació
sotmesa a informació i exposició pública de la “Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació de la Garriga al sector B4 (Can Poi)” , segons acord plenari d’aprovació inicial
adoptat el proppassat 30 de setembre de 2020.
Per aquest motiu el document 65530/2020 corresponent a l’estudi ambiental estratègic no
ha estat exposat al públic tal i com preveu la normativa d’aplicació. Aquesta mancança
tècnica ha estat esmenada el dia 14 de gener del corrent.
Per tot això, mitjançant aquest edicte es sotmet per un nou període d’informació i exposició
pública per un termini de 45 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació a l’e-tauler
municipal el document de la “Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de la Garriga al
sector B4 (Can Poi)” redactat per l’arquitecte senyor Fernando Navarro Acebes, així com
l’Estudi Ambiental Estratègic redactat per la mercantil Lavola 1981, SA, tant en l’e-tauler
municipal, com en el Portal de la Transparència de l’ajuntament.
La documentació que es sotmet a informació i exposició pública podrà ser consultada
telemàticament
mitjançant
el
link:
http://www.lagarriga.cat/ajuntament-seuelectronica/informacio-oficial/2181-urbanisme/planejament-i-gestio-urbanistica-en-tramit
La documentació també podrà ser consultada i, si s s’escau obtenir-ne còpies, de forma
presencial en les oficines del Departament d’Urbanisme de l’ajuntament (Plaça de l’Església,
número 2, planta segona de la Garriga) de les 9:00 a les 13:30 hores en dies laborables.
Caldrà que l’interessat/ada sol·liciti cita prèvia al telèfon 93 860 50 50 per tal de poder
garantir el compliment de les mesures sanitàries dictades per l’autoritat competent de lluita
contra la pandèmia del COVID-19.
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