
Dilluns, 23 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE 

Desconeixent-se el domicili actual i donada la impossibilitat de practicar la notificació de les següents persones:

ALBERTO CLARAMUNT GUTIERREZ.
JUAN CLAVELL SALA.
MERCEDES BRUTAU GISPERT.
RAMON COMELLAS ICART.
TIVIC GRUP, S.L.
SOALPA, S.A.

Que consten com a interessats el projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector N (carretera de Cardedeu) del 
terme municipal de les Franqueses del Vallès, es publica el present anunci, en compliment del que disposa l'art. 59 de la 
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
com  a  mitjà  substitutori  de  la  notificació  personalitzada,  i  amb  la  finalitat  que  les  esmentades  persones  tinguin 
coneixement de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 28 de setembre de 2015.

Acord que es notifica en la seva part dispositiva:

"Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte de reparcel·lació del Sector N (carretera de Cardedeu), d'aquest terme 
municipal.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient, durant el termini d'un mes, mitjançant la inserció d'edictes 
al  Butlletí  Oficial  de la Província de Barcelona,  a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit 
municipal, al taulell d'anuncis i al web municipal, de conformitat amb l'article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme.

Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2007, en virtut del qual es 
va acordar ordenar la imposició de quotes urbanístiques als propietaris dels terrenys inclosos en el pla parcial del sector 
N i s'aprovava el padró provisional de les quotes urbanístiques i els acords posteriors derivats del mateix.

Quart.- FACULTAR l'alcalde per dictar les resolucions necessàries per donar compliment als acords anteriors.

Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i interessats directament afectats."

El que es fa públic pel seu coneixement i efectes.

L'expedient corresponent és a disposició de qualsevol persona interessada, 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.

Les Franqueses del Vallès, 2 de novembre de 2015
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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