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EDICTE relatiu a l’aprovació inicial del projecte de Modificació puntual del Pla general
d'ordenació municipal de Tordera per a la regulació de les edificacions rústiques en el sòl no
urbanitzable.

El Ple de la corporació, en sessió tinguda el dia 25/6/2020 va aprovar inicialment el projecte de
Modificació puntual del Pla General d’ordenació municipal de Tordera per a la regulació de les
edificacions rústiques en el sòl no urbanitzable.

Signatura 2 de 2

Marta Portella Nogué
Josep Llorens Muñoz

Aquest projecte pot ésser consultat qualsevol dia laborable de les 10.00 a les 14.00 hores al
Departament d’Urbanisme, situat al carrer Sant Ramon, 42 (antic CAP Cal Ros), districte postal
08490, telèfon 937 643 717, i a la pàgina web de l’Ajuntament, amb adreça www.tordera.cat
El que es publica per a general coneixement, a Tordera, a data de signatura electrònica
Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz, el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA 2019/829),
davant meu, Marta Portella Nogué , la secretària, Elija un elemento..

30/06/2020 2n Tinent d'alcalde
Signatura 1 de 2

30/06/2020 Secretària

En compliment d’allò establert a la legislació urbanística, se sotmet dit projecte a informació
pública pel termini d’1 mes, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de mes divulgació en l’àmbit
municipal, al taulell municipal d’anuncis així com a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.tordera.cat), per tal que els afectats i altres interessats puguin examinar-lo i, si s’escau,
presentar-hi al·legacions i/o reclamacions dins l’esmentat període.

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
Url de validació
Metadades

4a55afda3a9f4e2298ca03980f8a0e20001

Ajuntament https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
de Tordera
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