EXP.: 2019/4121

EDICTE D'INFORMACIÓ DE PÚBLICA

En data 23 d'octubre de 2019, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Escala,
entre d'altres, va adoptar el següent acord:
Primer.- Rectificar l'errada material continguda en l'anterior acord, i en aquest sentit,
s'entengui per aprovat inicialment el Projecte d'urbanització del PAU-107-B Rec el
Molí, redactat pe l'arquitecte Jordi San Millan i Filba, amb un pressupost d'execució per
contracte de 248.784,11.-€ IVA inclòs.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler
d'anuncis de las corporació, a la web municipal i en un dels diaris de premsa periòdica
de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal, i obrir un període d'informació
pública del document anteriorment esmentat pel termini d'UN MES, a comptar des de
la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb el previst a l'article 23 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i
l'article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, concedir audiència a totes les
persones interessades en l'expedient, amb citació personal segons allò establert a
l'article 89.6 del TRLU.
Quart.- Simultàniament al tràmit d'informació pública i, d'acord amb allò establert a
l'article 89.6 del TRLU, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials i establir el termini d'un mes perquè les empreses de
subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte.
L'Escala, a data de la signatura electrònica

En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal,
li informem que les seves dades seran tractades per tal de donar resposta al procediment/tràmit iniciat per vostè. Les
seves dades passaran a formar part dels fitxers responsabilitat d'aquest Ajuntament i només seran tractades per la
finalitat descrita. Tan mateix, li informem que les seves dades podran ser comunicades a aquelles Administracions
Publiques que, en el correcte desenvolupament del procediment/tràmit iniciat o quan una llei així ho prevegi. En
qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a aquest
Ajuntament o bé mitjançant l'espai d'atenció al ciutadà de la pàgina web.

Victor Puga López
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31/10/2019 ALCALDE.

Víctor Puga
L'Alcalde
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