EXPEDIENT 261/2020

ANUNCI DE l'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual
de Pla General del Text refós del Pla General d'Ordenació
Municipal de Campins redactada pels serveis tècnics municipals
que porta per títol "varis articles"
El ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del 17 de maig de 2021, ha aprovat
inicialment la Modificació Puntual de Pla General del Text refós del Pla General
d'Ordenació Municipal de Campins redactada pels serveis tècnics municipals que
porta per títol "varis articles", per tal de modificar tres aspectes del planejament
municipal:
1. MODIFICACIÓ PUNTUAL ZONA EL SERRAT. Clau 2,3
2. MODIFICACIÓ PUNTUAL CANVI D’ÚS Zona “LES ALBES”
3. MODIFICACIÓ ORDENANCES MUNICIPALS / POUM de CAMPINS
S’acorda la suspensió de l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les
noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent,
d'acord amb el plànol adjunt.
La durada de la suspensió s'estableix per a un termini de dos anys a comptar
des del 7 d'octubre de 2020.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.
La Zona afectada per la present suspensió de llicències, compren la urbanització
“El Serrat, inclosa la Zona de Sector Terciari de Les Albes”.
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L’expedient se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des
de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a 2 diaris de premsa de major divulgació
en l’àmbit del terme municipal i a la seu electrònica de l’ajuntament.
La documentació íntegra es troba a la web municipal d’aquest Ajuntament
www.campins.cat
L’Alcaldessa,
M. Inmaculada Font Micola

Codi Validació: A625E6T2MXNZ44ECS62M7CMFM | Verificació: https://campins.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Campins, a la data de la signatura electrònica.

