AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
Exp. X2019000282
RPH

Com a Alcalde – President, d'acord amb els arts. 67 a 70 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 53 i 237 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, i 55 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, dicto el següent
BAN
PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE LA REGULACIÓ DELS CRITERIS ESTÈTICS A
ESTABLIR PER A LES EDIFICACIONS URBANES DE L’ARMENTERA.
En data 4 de juliol de 2019 el Ple municipal va aprovar iniciar els tràmits per a la
modificació de la normativa urbanística sobre regulació estètica de les edificacions urbanes
de L’Armentera.
Abans de sotmetre a aprovació la modificació, es fa una CRIDA A LA PARTICIPACIÓ DE
LA CIUTADANIA, d’acord amb el PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA aprovat,
pels mitjans següents:
1. REUNIÓ INFORMATIVA PÚBLICA de presentació del projecte de modificació. Dia 23
de JULIOL de 2019, a les 19:00 HORES a la SALA DE PLENS de l’Ajuntament (Carrer
Pau Casals 2).
2. RECOLLIDA
DE
SUGGERIMENTS,
AL·LEGACIONS
O
PROPOSTES
ALTERNATIVES,
a
presentar
a
l’adreça
de
correu
electrònic
ajuntament@armentera.cat, FINS AL DIA 31 D’AGOST DE 2019.
3. El projecte de modificació es pot consultar al Portal de Transparència, al web de
l’Ajuntament de L’Armentera (www.armentera.cat).
És per aquest motiu que es fa saber a la població en general la iniciació de l'esmentat
procediment.
Feu la màxima difusió del BAN, que s'exposarà al web municipal, als taulers d’anuncis de
l’Ajuntament, es comunicarà a totes les empreses que presten qualsevol servei públic municipal, i
es farà arribar còpia a tots els edificis i instal·lacions municipals perquè exposin al públic el seu
contingut (incloses escoles i instal·lacions esportives i lúdiques), així com als comerços de la
població.
L'Armentera, datat i signat electrònicament.
Il.lma. Sra. Meritxell Ibarz Solà
Alcaldessa – Presidenta
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