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http://www.santboi.cat/Publi078.nsf/ca-VistaWebTemesBASE?ReadForm&Clau=gurbanistic&Idioma=ca&Ordre=0103&Nivell=1&Seu=N
Tercer.- Concedir simultàniament al tràmit d'informació pública un termini d’un mes d’audiència als interessats –
propietaris i titulars de drets sobre les finques aportades-, en el benentès que d'acord amb la Disposició Addicional
3a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, aquests terminis d’informació pública i audiència als interessats queden
suspesos mentre sigui vigent l’estat d’alarma o, en el seu cas, les seves pròrrogues.
Quart.- Advertir al promotor que l'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació queda condicionada a l'efectiva
esmena de les deficiències del projecte de reparcel·lació presentat, detallades a l'informe de l’arquitecta municipal
del servei de Planificació i Model de Ciutat i exposades als antecedents i fonaments de dret del present acord.
Cas de no esmenar-se aquestes deficiències en un termini de quinze dies a partir de l’acabament dels terminis de la
exposició pública i d'audiència als interessats, s'iniciarà procediment per declarar la caducitat del procediment
d'acord amb l'establert a l'article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.”
Sant Boi de Llobregat, 30 d’abril de 2020

https://bop.diba.cat
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Pàg. 1-1

Per tal de donar compliment a l’article 83.2 Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de las
Administracions Públiques, i als efectes de garantir l’accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se,
accedint a:

CVE 2020010784

La documentació restarà exposada al públic com a mínim pel termini d'un mes i sempre fins que acabi el termini
d’informació pública, al servei de Planificació i Model de Ciutat, 3a planta de l'edifici de Ca La Vila, plaça de
l'Ajuntament 1, de Sant Boi de Llobregat.

Data 11-5-2020

Segon.- Ordenar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa periòdica
de més divulgació en l'àmbit municipal, a la pàgina web i al tauler d'edictes municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

"Primer.- Sotmetre a informació pública per un termini d’un mes el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació I
definit pel Pla de millora urbana de les parcel·les incloses a l’Illa situada entre els carrers de la Joventut, de Màlaga,
d’Extremadura i de la Riera del Fonollar, que afecta a un únic propietari, en el benentès que d'acord amb la
Disposició Addicional 3a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, aquests terminis d’informació pública i audiència
als interessats queden suspesos mentre sigui vigent la declaració de l’estat d’alarma o, en el seu cas, les seves
pròrrogues.
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X111/2013/001
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió de data 29 d’abril de 2020 va
adoptar l'acord següent:
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