EDICE d'aprovació inicial del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases
Rurals de Sant Llorenç de la Muga.
El Ple de L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha aprovat, en sessió
ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2016, un acord que en la seva part
dispositiva estableix:
"PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de Pla especial del Catàleg de masies
i cases rurals de Sant Llorenç de la Muga.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini d'un mes,
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en dos dels diaris de major circulació
de la província, així com també en taulell d'anuncis i a la pàgina web municipal,
posant a disposició dels interessats en les oficines municipals els documents que
conformen el Projecte per tal que puguin examinar-los.
Dur a terme reunions informatives per al millor coneixement i la màxima difusió
del projecte aprovat.
Durant aquest termini els interessats podran formular les al·legacions que tinguin
per convenient per a la defensa dels seus drets e interessos.
TERCER.- Remetre el projecte aprovat als organismes afectats per la tramitació
del Pla per raó de les seves competències sectorials, per tal que emetin l'informe
previst a l'article 85.5 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
QUART.- Concedir audiència durant el termini d’informació pública a tots els
Ajuntaments col·lindants per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin la
possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.
CINQUÈ.- Concedir audiència durant el termini d’informació pública a totes les
persones o entitats que puguin estar afectades pel Projecte, per tal que puguin
examinar l’expedient i tinguin la possibilitat de presentar les al·legacions,
suggeriments i reclamacions que considerin convenients"
El Pla especial aprovat inicialment resta a disposició de qualsevol persona
interessada per a la seva consulta a la Secretaria de l'Ajuntament (c/ Església, 2,
de Sant Llorenç de la Muga) i a la pàgina web de la Corporació
(http://ca.santllorençdelamuga.cat).
Aquest acord d'aprovació inicial és un acte no definitiu, contra el qual no es pot
interposar cap recurs.
Sant Llorenç de la Muga, el 23 de desembre de 2016.
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