Per aquest motiu, i d’acord amb el que preveu l’article 85.4 del TRLUC, en relació amb
l’article 115 del seu reglament, s’inicia un període d’informació pública durant el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent de la data de l’última publicació del present
edicte al Butlletí Oficial de la Província, al diari El Punt, a l’e-tauler i a la web municipal
(http://www.elmasnou.cat).
Així mateix, tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinarse a les dependències de la Unitat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, tots els dies hàbils i
hores d’oficina (de 8:30 a 14 hores) i a la web municipal http://www.elmasnou.cat, dins el
termini assenyalat.
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Així mateix, a l’empara de l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, es va
prorrogar l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables
de construcció d’obra nova, d’ampliació, consolidació i rehabilitació integral, les
d’obertura, i/o modificació substancial d’activitats, sempre que en tots aquests cassos es
tracti d’actuacions relacionades amb els habitatges d’ús turístic, en l’àmbit objecte de la
modificació, que abasta tot el terme municipal del Masnou.

CVE 2019011829

El Ple de l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de març de 2019 va
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del
Masnou per a la regulació dels habitatges d’ús turístic.

Data 5-4-2019

EDICTE relatiu a l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbanística del Masnou per a la regulació dels habitatges d'ús turístic.
Expedient núm. X2019001710

GENEBEDI

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Annex: Plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
28/03/2019

Data 5-4-2019

El Masnou,
[Firma01-01]
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