Dilluns, 15 de desembre de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de la Palma de Cervelló
EDICTE
Per acords del ple d'11 de juliol de 2014 es van prendre els següents relatius a instruments de planejament urbanístic,
els quals s'integren pels documents que en cada cas s'indiquen, i que s'integren pels documents expressats en cada
cas:
- Aprovació de l'avanç de la modificació puntual del Pla d'ordenació Urbanística municipal de la Palma de Cervelló a
l'àmbit del parc fluvial de la riera de Rafamans:
•
•
•
•

Memòria informativa i justificativa.
Plànols d'informació i d'ordenació.
Informe ambiental.
Sol·licitud de no subjecció a valuació ambiental.

- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació Urbanística municipal de la Palma de Cervelló a l'article
116.5 de regulació d'usos en sòl no urbanitzable i al compliment de l'article 101.5 habitatge rural tradicional per la
inclusió d'altres edificacions al catàlegs de masies:
• Memòria informativa i justificativa.
• Normes urbanístiques.
• Plànols d'informació i d'ordenació.
- Aprovació inicial del Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions de la Palma de Cervelló:
•
•
•
•

Memòria informativa i justificativa.
Normes urbanístiques.
Fitxes (annex I)
Plànols d'informació i d'ordenació.

Els tres instruments se sotmeten a informació pública duran un termini d'un mes durant el qual es trobaran exposats a la
secretaria municipal (C. Sant Cristòfol, s/n, de la Palma de Cervelló), durant l'horari d'atenció al ciutadà (dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores i dijous de 17 a 18:30 hores).
Els acords són actes de tràmits dins dels procediments respectius per a l'aprovació de disposicions administratives
generals, no posen fi a la via administrativa i no poden ser impugnats separadament, sense perjudici que els legitimats
activament puguin interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
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