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Núm. 8318
AJUNTAMENT DE SALT
Edicte d’aprovació inicial de les bases i dels estatuts per a l’execució d’un
pla parcial
Exp. 896/2009
D’acord amb el que estableix l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme,
es fa públic que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en
sessió celebrada en data 29 de juny de 2012, va adoptar el següent
acord:
1r.- APROVAR INICIALMENT les Bases i Estatuts per a l’execució
del Pla parcial del sector D-Marroc, promogut per INVERGISA,
SL, MAS CEBRIÀ, SL i TOPMAN HOLDING, SL.
2n.- SOTMETRE les Bases i Estatuts a INFORMACIÓ PÚBLICA pel
termini de DOS MESOS, computat de data a data, mitjançant
la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província, a un diari de difusió provincial i a la pàgina web
municipal.
3r.- CONCEDIR un termini d’audiència d’un mes als interessats,
mitjançant citació personal als efectes del que disposa l’article
136 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei d’urbanisme.
4rt.- ADVERTIR als interessats que d’acord amb l’establert a l’article
125 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme, l’executivitat de l’acord
d’aprovació definitiva dels estatuts i bases resta supeditada
a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. I també a
què, d’acord amb l’establert a l’article 107 del Decret legislatiu
1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme,
es procedeixi a la constitució de la garantia del 12% del valor de
les obres d’urbanització i a la publicació i consegüent executivitat del Pla parcial urbanístic del sector D Marroc.
Pel fa als diferents interessats als quals s’hagi intentat la notificació i
no s’hagi pogut efectuar o tinguin domicili desconegut, la corresponent publicació d’aquest anunci en els diaris oficials i la seva exhibició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament produirà, a més a més,
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els efectes que l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
preveu per aquests supòsits.
Salt, 3 de juliol de 2012
Jaume Torramadé i Ribas
Alcalde
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