
Dilluns, 8 de maig de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI d'exposició pública de l'acord relatiu a deixar sense efecte l'acord de Junta de Govern Local de 08-07-2010 i  
d'aprovació inicial de la modificació de la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques del sector V de les Franqueses  
del Vallès

Es posa en coneixement general que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 d'abril de 2017, va acordar, 
entre d'altres:

"Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE els acords de Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2010 d'Aprovació inicial  
de la modificació de la liquidació definitiva del sector V, aprovada per Junta de Govern Local de data 7 d'octubre de  
2004, i en conseqüència de les al·legacions que porten causa, de conformitat amb tots els antecedents exposats en la 
part expositiva d'aquest acord.

Segon.-  APROVAR  INICIALMENT  la  modificació  de  la  liquidació  definitiva  de  les  quotes  urbanístiques  per  al  
finançament de les obres d'urbanització del sector V, aprovat per Junta de Govern Local de data 7 d'octubre de 2004, en 
compliment  del  nou Projecte de reparcel·lació  del  sector  V,  aprovat  definitivament  el  22 de novembre de 2007,  la 
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació en l'àmbit del Sector V i del Sector P per a l'ordenació del sistema 
d'equipaments i el Conveni urbanístic formalitzat entre aquest Ajuntament i la mercantil DERYPOL SA.

Tercer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del padró de quotes individualitzades, resultant el que s'adjunta i forma 
part del present acord.

Quart.- COMUNICAR el present acord als propietaris afectats.

Cinquè.- SOTMETRE a informació pública aquest acord per un termini d'un mes, dins el qual s'ha de concedir audiència 
als interessats, amb citació personal. La informació pública s'ha de convocar mitjançant edicte a inserir al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona, a efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats les al·legacions pertinents."

L'expedient restarà exposat al públic, a l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament, i en horari d'oficines, durant el termini d'un 
mes, a partir de la publicació de l'anunci corresponent en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a efectes de poder 
ésser  examinat  o formular  pels  interessats  les al·legacions pertinents.  El  termini  d'informació pública començarà a 
comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP.

Les Franqueses del Vallès, 21 d'abril de 2017
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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