
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

EDICTE sobre exposició pública de l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal i del Programa de
participació ciutadana.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 29 de novembre de 2018 i en relació a
l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Vicenç de Montalt i el Programa de
Participació Ciutadana en la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, va adoptar el següent acord:

 

Primer.- APROVAR l'avanç de planejament del pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Vicenç de Montalt,
promogut per l'ajuntament i redactat per la UTE GABRIEL MEDINA I GERMÁN PEREZ, ARQUITECTES, que inclou
els documents següents:

MEMÒRIA de l'avanç de planejament:

1. Introducció.

2. Memòria descriptiva i justificativa. Informació.

3. Programa de participació ciutadana

4. Anàlisi urbanístic

5. Memòria descriptiva i justificativa. Ordenació

6. Annexes: Estudi d'Inundabilitat i Estudi per a la identificació de riscos geològics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: Plànols d'informació i plànols de proposta.

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC:

1. Introducció.

2. Enquadrament territorial i característiques generals de la proposta.

3. Determinació dels requeriments ambientals.

4. Justificació ambiental de l'ordenació proposada.

 

Segon.- APROVAR el Programa de participació ciutadana a aplicar durant el procés de tramitació del pla
d'ordenació urbanística municipal de Sant Vicenç de Montalt, per tal de garantir els drets d'iniciativa, informació
i participació de la ciutadania.

 

Tercer.- SOTMETRE a informació pública l'avanç de planejament del pla d'ordenació urbanística municipal de
Sant Vicenç de Montalt durant el termini de DOS MESOS, mitjançant la publicació d'aquest acord al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a dos diaris d'àmplia difusió a
l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal www.svmontalt.cat, per tal
que tothom que hi estigui interessat pugui examinar la documentació, formular les consultes que estimi
oportunes i presentar quantes aportacions, alternatives, suggeriments o reclamacions consideri adients. El
termini d'exposició pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'edicte
corresponent. Tota la documentació es podrà consultar a la pàgina web municipal per via telemàtica i al punt
d'informació del POUM situat al Casal de Cultura (Plaça del Poble, núm. 5) els dijous de 16.00 a 19.00 hores.
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Quart.- FER PÚBLIC el programa de participació ciutadana mitjançant la publicació d'aquest acord al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a dos diaris d'àmplia
difusió a l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal www.svmontalt.cat,
el qual podrà ser objecte de consulta a la dita pàgina web municipal via telemàtica i al punt d'informació del
POUM situat al Casal de Cultura (plaça del poble, núm. 5) els dijous de 16.00 a 19.00 hores.

 

Cinquè.- TRAMETRE una còpia del document inicial estratègic i de l'avanç de planejament del pla d'ordenació
urbanística municipal de Sant Vicenç de Montalt, a l'oficina territorial d'avaluació ambiental dels serveis
territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que emeti el
document de referència, així com a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat, per tal que emeti l'informe urbanístic i territorial d'adequació de l'avanç del Pla al marc
normatiu urbanístic vigent.

 

Sant Vicenç de Montalt, 17 de desembre de 2018

 

Javier Sandoval Carrillo

Alcalde

 

(18.353.102)
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