
Divendres, 6 de juny de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE per sotmetre a exposició pública el pla parcial del sector N (carretera de Cardedeu) del terme municipal de les  
Franqueses del Vallès

L’Alcaldia de l’Ajuntament de les Franqueses, en data 15 de maig de 2014, ha dictat el següent Decret:

"ATÈS que el Ple  de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió ordinària celebrada el dia 24 d’octubre de 
2013, va acordar APROVAR INICIALMENT el Pla Parcial urbanístic del Sector N de les Franqueses del Vallès.

ATÈS que en compliment de l’acord anterior, en data 12 de novembre de 2013 es va procedir a la publicació d’Edictes al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, al 
tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.

ATÈS que en data 28 de novembre de 2013, es va acordar ampliar el termini d’exposició pública tenint en compte que el  
document sotmès a informació pública, a causa d’un error informàtic, no figurava complet ja que no apareixia el capítol 
corresponent a l’avaluació econòmica i financera.

TENINT  EN  COMPTE  que  s’han  rebut  al·legacions  que  posen  de  manifest  les  deficiències  i/o  insuficiències  de 
l’avaluació econòmica i financera que figura al document sotmès a informació pública, que impedeixen valorar la seva 
viabilitat  econòmica,  per  la  qual  cosa  s’ha  procedit  a  confeccionar  de  nou  l’informe  de  sostenibilitat  econòmica 
corresponent al Pla Parcial del Sector N (Carretera de Cardedeu) del terme municipal de les Franqueses del Vallès.

TENINT EN COMPTE que s’ha procedit a elaborar un nou informe de sostenibilitat econòmica ja que el que figurava a la 
memòria no justificava de forma suficient la viabilitat de procedir a l’execució de l’àmbit.

VIST l’informe emès per l’Àrea d’Urbanisme.

En compliment de les atribucions que m’han estat delegades.

RESOLC:

Primer.- Sotmetre a informació pública el Pla Parcial del Sector N (Carretera de Cardedeu) del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès amb la incorporació del nou informe de sostenibilitat econòmica pel termini d’un mes.

Segon.- Ordenar la publicació d’aquests acords mitjançant la inserció d’edictes al  Butlletí  Oficial de la Província de 
Barcelona, a un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès."

Se sotmet a informació pública pel termini d’un mes a partir de la darrera publicació, mitjançant edicte publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, al tauler 
d’anuncis  i  al  web de  l’Ajuntament  per  tal  que  qualsevol  persona interessada pugui  examinar  aquest  expedient  a 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès (Àrea d’Urbanisme), a la carretera de Ribes, 2, del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès durant l’horari d’oficina, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 i dimarts i dijous també de 16:00 a 
18:00 a l’efecte de formular les al·legacions que s’estimin convenients.

Les Franqueses del Vallès, 15 de maig de 2014
L’alcalde, Francesc Colomé i Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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