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EDICTE
Es fa públic que, en data 12 de maig de 2021, l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de
Viladecans ha decretat aprovar inicialment el “Pla de Millora urbana del sector 1 del
Polígon Industrial Centre”.
El document aprovat inicialment es sotmet a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris de més tiratge de la provincia i a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Viladecans.
Així mateix, es suspèn, d’acord amb el que disposa l’art. 73.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i a tot el àmbit del “Polígon 1” de la “Modificació puntual del Pla
General Metropolità en l'àmbit del polígon industrial Centre de Viladecans” la tramitació
de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, de
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació
o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial. No obstant la referida suspensió, es podran atorgar les llicències
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del
nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis
proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat.
Per poder consultar el citat document tècnic o demanar la informació que considereu
necessària, ho podeu fer a través de l’adreça de correu electrònic
planificació_territorial@viladecans.cat o trucant al telèfon 936351803. Per tal de donar
compliment a l’article 23.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i als efectes de garantir
l’accés per mitjans telemàtics, el document podrà consultar-se també en el lloc web:
https://www.viladecans.cat/ca/planejament-en-tramitacio.
Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions
obligatòries, podeu examinar l’esmentada figura de planejament i formular les
al.legacions o suggeriments que considereu pertinents.
Viladecans, en la data de signatura electrònica
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