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EDICTE
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE L’AMBIT DEL
PLA DE MILLORA URBANA PMU-10 SOTA FONDAC (2301-000001-003278/2019)
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 26 d’abril de 2021 va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“PRIMER.- DESESTIMAR les al.legacions presentades en data de 22 de febrer de
2017, Registre d’entrada num. 2800, per Francisco Javier Ortiz Cora i Josefina Roig
Milà, com a propietaris inclosos dins de l’àmbit del PMU10 Sota Fondac.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT el projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora
Urbana 10 Sota Fondac.
TERCER.- SOTMETRE el projecte a informació pública el projecte de Reparcel.lació
del Pla de Millora Urbana 10 Sota Fondac, durant el període d’un mes.
QUART.- PUBLICAR l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Provincia de
Barcelona i en un dels diaris de premsa periòdica de mes divulgació de l’ambit
municipal o supramunicipal, i donar a conèixer la referida aprovació per mitjans
telemàtics de conformitat amb el que disposa l’article 23 del Decret 305/2006, de 18
de juliol.
CINQUÈ.- SOL·LICITAR al Registre de la Propietat informació sobre la titularitat i
càrregues de totes les finques incloses en l’àmbit d’actuació urbanística i la
extensió de la nota al marge de cada finca expressiva de l’afecció al projecte de
reparcel·lació.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord als interessats de l’àmbit de forma individualitzada.”
RECURSOS:
Us informo que el present és un acte de tràmit que no admet recurs en via
administrativa, sens perjudici que dins de termini pugui presentar les al·legacions que
consideri.
La qual cosa us trasllado pel vostre coneixement i efectes.
L’Alcaldessa
Aurora Carbonell i Abella
Sitges, a data de la signatura electrònica.
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