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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
EDICTE sobre aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM).
El Ple de l'ajuntament, en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2018, ha acordat:

Primer.- APROVAR inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castellfollit de Riubregós,
junt amb l'estudi ambiental estratègic i resta de documents annexos.

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 45 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà
de la darrera publicació de l'anunci corresponent al BOP de Barcelona, al DOGC, a dos diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis d'edictes de la Corporació , a l'e-tauler i
donar-ne coneixement per mitjans telemàtics a més de penjar a la web els documents íntegres del POUM per a
la seva consulta, http://www.riubregos.cat, per tal de que les persones interessades puguin consultar la
documentació i formular les al·legacions que en el seu cas creguin convenients.

Tercer.- Suspendre pel termini d'un any l'atorgament de llicències urbanístiques, per a aquelles àrees del
territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals suposin la modificació del règim
urbanístic vigent. Les àrees afectades per a la suspensió són les identificades en el document S.01 àmbits de
suspensió de llicències.

Quart.- Sol·licitar els informes sectorials als organismes afectats per raó de les seves competències.

Cinquè.- Donar audiència als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el municipi de Castellfollit de
Riubregós.
Durant el termini d'exposició pública, l'expedient es podrà consultar a la Secretaria de l'Ajuntament, en l'horari
d'atenció al públic següent:
- Ajuntament de Castellfollit de Riubregós. C/Major, 10
- Horari consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
- Tanmateix es poden consultar tots els documents a la web municipal: www.riubregos.cat

Castellfollit de Riubregós, 29 d'octubre de 2018

Ramon Ibañez Closa
Alcalde
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