Núm. Exp.: 2019/33

Edicte d’informació pública sobre l’aprovació inicial de la
a modificació puntual del Text
refós del POUM de Beuda núm. 2/2019
El Ple de l’Ajuntament de Beuda,
Beuda en sessió extraordinària núm. 2019/4 celebrada el dia 29
d’abril de 2019,, ha aprovat,
aprovat, per unanimitat dels membres, l’Acord que es transcriu,
literalment, a continuació:
«PRIMER. Assumir expressament la iniciativa pública per formular la modificació
puntual del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Beuda
núm. 2/2019 en l’àmbit del PAU-4
PAU 4 “Industrial La Confiança”, a proposta de la mercantil
LC PAPER 1881 S.A.,
A., que té com a finalitat «un
«un ajust de límits en l’àmbit industrial del
polígon discontinu ordenat pel POUM, i a una concreció de la normativa vigent que la
complementi per tal de fer possible el desenvolupament de les activitats ordenades en el
planejament general».
SEGON. Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Beuda núm. 2/2019 en l’àmbit del PAU-4
PAU “Industrial
La Confiança”, document redactat per l’arquitecte senyor Xavier Canosa i informat
in
per
l’arquitecte de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa,
senyora Anna Baldó Sánchez, el 25 d’abril de 2019.
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient de modificació del POUM núm.
2/2019 per un termini d’un mes,
mes, a comptar de l’endemà de la darrera publicació de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), al diari El Punt
Avui i en el Tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament, durant el qual les
persones interessades el podran examinar i presentar les al·legacions que estimin
convenients.
L’expedient estarà a disposició dels interessats a les oficines de l’Ajuntament, plaça
major, 4 de Beuda, els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 hores i els dijous de
les 16 a 20 hores. També es podrà consultar a la seu electrònica d’aquesta Corporació
a l’adreça http://www.beuda.cat/seu-electronica/
http://www.beuda.cat/seu
QUART. Publicar l’edicte d’exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, en el diari El Punt Avui, i en l’eTauler de l’Ajuntament, d’acord amb l’establert en
l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost (en endavant, TRLUC), en concordança amb l’article 23 del Reglament de
la Llei d’urbanisme, aprovat
aprov pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
CINQUÈ. Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials que indica l’informe emès per l’arquitecte del Consell Comarcal,
de data 25 d’abril de 2019, els quals s’hauran d’emetre en el termini d’un mes, llevat que
una disposició
isposició sectorial n’autoritzi un de més llarg, d’acord amb l’article 85.5 del TRLUC.
SISÈ. Concedir audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el
terme municipal de Beuda, que són: Sales de Llierca, Besalú, Sant Ferriol, Maià de
d
Montcal, Albanyà i Cabanelles, en compliment del previst a l’article 85.7 del TRLUC.
SETÈ. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió
urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències
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urbanístiques
stiques i d’altres autoritzacions municipals, pel termini d’un any; sense perjudici
del que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLUC), segons el qual, «Mentre estigui
est
suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del que
estableix l’article 71.2 de la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar
les llicències fonamentals en el règim vigent que siguin compatibles amb
a
les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat.»
A aquests efectes, s’annexa a aquesta resolució un plànol de delimitació de l’àmbit
subjecte a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, de conformitat amb
el que preveu l’article 102.1 i 2 del RLUC.
VUITÈ. Notificar aquesta resolució a la mercantil LC PAPER 1881, S.A.
NOVÈ. Publicar, all Portal de Transparència de l’Ajuntament, la modificació del Text
refós del POUM de Beuda núm. 2/2019, de conformitat amb l’article 12 de la Llei
catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.»
Consegüentment, de
e conformitat amb el que estableix l’article 85.4 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat
aprova pel Decret legislatiu 1/2010,, de 3 d’agost, l’expedient se
sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar de l’endemà
’endemà de l’última de
les
es publicacions d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al diari El Punt
Avui i al tauler d’edictes electrònic (e-Tauler) de l’Ajuntament, perquè
per
les persones
interessades el puguin examinar i presentar les al·legacions que estimin oportunes.
Durant aquest termini, l’expedient es pot consultar a les dependències municipals (plaça
major, núm. 4),
), en horari d’atenció al públic (de 8.30 a 14.00 hores els dilluns, dimarts, dijous
i divendres, i de 16.00 a 20.00 hores els dijous), així com també a la seu electrònica de
l’Ajuntament, a l’adreça http://www.beuda.cat/seu-electronica/
http://www.beuda.cat/seu
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