En aplicació del que disposa a l’art. 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública pel termini d’un QUARANTA-CINC
DIES a partir de la darrera data de publicació del present anunci al BOP i al Diari ARA , durant el qual
tothom que estigui interessat podrà examinar-lo en els Serveis Territorials de l’ajuntament de
Masquefa, c. Doctor Jover n. 4 , en horari d’atenció al públic. (dilluns a divendres de 9 a 14 hores) i
formular per escrit les al·legacions i suggeriments que cregui convenients. També podrà ser consultat
a la web de l’ajuntament :
www.masquefa.cat.

https://bop.diba.cat
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Masquefa, a 15 de març de 2019
L’alcalde, Xavier Boquete i Saiz

CVE 2019009971

Així mateix, es va acordar SUSPENDRE pel termini d’UN ANY (1), l’atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, la tramitació de plans urbanístics derivats, de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en què les noves determinacions comportin una modificació del
seu règim urbanístic. Es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el
règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions d’aquest planejament.

Data 21-3-2019

L’objectiu d’aquesta Modificació Puntual té per objecte possibilitar l’ampliació de l’actual polígon
industrial ALDI, on es troben ubicats els serveis centrals d’aquesta empresa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

EL Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de març de 2019, ha aprovat inicialment la
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística (PGOU) del municipi de Masquefa que
figura en el Projecte “El Clot del Xarel·lo 2”, Versió Febrer 2019, redactada per l’estudi EIPO i signat
per l’enginyer de camins, canals i ports, Jordi San Millan Filbà i per l’Enginyer de Forests Xavier
Sotomayor Serrano, així com l'Estudi Ambiental Estratègic que acompanya aquesta modificació
proposada i que figura en un dels Annexos de l’esmentat projecte.
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Annex I: Àmbit suspensió de llicències
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