Pàg. 102

Núm. 94 – 16 de maig de 2019

Núm. 3924
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Edicte d’informació pública de la modificació del Pla Especial d’Empúries
En data 15 de maig de 2019, la Junta de Govern de l’Ajuntament de
L’Escala, entre d’altres, va adoptar el següent acord:
Primer. - Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial d’Empúries, redactat per l´arquitecte, Sra. Núria Diez, en la forma
que consta a l´expedient.
Segon. - Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris
de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual
es refereix el projecte en tramitació a fi que qualsevol que ho desitgi
pugui examinar -lo i presentar, durant el termini esmentat, totes les
al·legacions o observacions que consideri oportunes.
Tercer.- Suspendre durant el termini d’un any, en els àmbits delimitats en el plànol que s’adjunta a l’acord, la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, d’acord amb l’article 103.2 del
RLU. Tanmateix es podran atorgar aquelles llicències que compleixin el règim vigent i el proposat en la modificació .
L’Escala, 15 de maig de 2019
Víctor Puga López
Alcalde
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