ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Expt.: 1/2020/PLE
TAO: 74/2020/C00157

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Viladecans en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de
2020, ha adoptat entre d’altres, l’acord següent:

PRIMER.APROVAR INICIALMENT el “Pla de verificació d’activitats de
Viladecans, 2020-2023”, redactat pels tècnics municipals i que consta al present
expedient.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquest expedient i el text del “Pla
de verificació d’activitats de Viladecans, 2020-2023” mitjançant la inserció d’anuncis en
el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la corporació durant un termini de
30 dies, per a la formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El text
íntegre del Pla es podrà consultar a la seu electrònica municipal. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions esmentades.
TERCER.- DETERMINAR que, si no es presenta cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública, esdevindrà definitiva l’aprovació
d’aquest Pla sense necessitat d’acord exprés, i es trametrà còpia íntegra i fefaent del
Pla, juntament amb l’acord o declaració de l’aprovació definitiva a l’Administració de
l’Estat (Sots-Delegació del Govern a Barcelona) i a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Territori i Sostenibilitat). També es procedirà a la publicació íntegra
del Pla en el BOP un cop hagi transcorregut el termini de 15 dies previst a l’art. 65.2
LRBRL, i a la seu electrònica municipal, i anunciar al DOGC l’aprovació, incloent la
referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Oficina d’Inspecció municipal adscrita a l’Àrea
d’Espai Públic per a la seva aplicació i vigilància.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Centre de Promoció Econòmica Can Calderon
per tal que facin difusió entre els gremis i associacions afectades per l’aplicació
d’aquest Pla amb indicació que poden consultar-lo en la seu electrònica municipal, i
formular, en el termini de 30 dies següents a la recepció de la notificació, les
al·legacions, reclamacions i suggeriments que considerin adients.
SISÈ.- FACULTAR tan àmpliament com sigui necessari en dret a la Tinenta d’Alcalde
de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat per a la tramitació i execució d’aquests
acords.
SETÈ.- NOMENAR la Sra. Beatriu Priu, cap de l’Oficina d’Inspecció municipal i a
l’Enginyer tècnic municipal, Sr. Baldiri Domènech, com a tècnics responsables del
seguiment del present Pla.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució als tècnics redactors del Pla.
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La qual cosa es fa pública per a què durant el termini d’informació pública, els interessats
puguin consultar l’expedient a les oficines de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat
d’aquest Ajuntament, ubicades a Pl de l'Escoltisme (edif. Torre-Roja) - 1ª PLANTA , de
dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.
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