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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ANUNCI sobre aprovació de l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sentmenat i del Programa
de participació ciutadana i l'acord d'iniciar els treballs de formulació de la revisió del vigent PGOU i
substituir-lo per un POUM.
El Ple de l'Ajuntament de Sentmenat, en sessió extraordinària del dia 5 d'octubre de 2017, va acordar
l'aprovació de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sentmenat redactat per l'equip de Jornet
Llop Pastor, SLP amb tots els seus documents i plànols continguts i del Programa de participació ciutadana.
També va acordar l'inici dels treballs de formulació de la revisió del vigent Pla General d'Ordenació Urbana de
Sentmenat (aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 16 de setembre de
1998 i publicat en el DOGC el 4 de novembre de 1998) i substituir-lo per un Pla d'Ordenació urbanística
municipal.
El que es fa públic en el termini de TRENTA DIES HÀBILS comptats a partir de l'endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris de la premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, a més del tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la pàgina web
municipal, fent constar que el Programa de participació ciutadana i l'Avanç de planejament es podran consultar
durant l'esmentat termini a les dependències de l'Ajuntament de Sentmenat, per tal que tot interessat pugui
formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions que
estimi adients.

A tal efecte els documents esmentats es troben a les dependències municipals a l'Àrea de Territori (segona
planta de l'edifici consistorial) per ser consultats en horari d'atenció al públic: matins de dilluns a divendres de
10 h a 13 h.
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