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Urbanisme

EDICTE
REF: GURB2019000047
Aprovació inicial projecte executiu d’obres d’urbanització entorn promoció
habitatges c/ Ravalet, 1-11
La Junta de Govern Local del dia 16 de juny de 2022, ha aprovat inicialment el projecte
executiu d’obres d’urbanització entorn promoció d’habitatges c/ Ravalet, 1-11.
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Es sotmet a informació pública pel termini d’un mes comptadors des de l’endemà de la
publicació del corresponent anunci al BOPB. Aquest anunci també es publicarà al diari El
Punt-Avui, a l’e-tauler (pàgina web municipal) i al portal de transparència de l’ajuntament
d’acord amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les
Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995. En cas
de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el termini d’informació i
exposició pública, el projecte de referència es tindrà automàticament per aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar un acord exprés.
Durant aquest període d’exposició pública, l’expedient quedarà a disposició dels
interessats en les dependències dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
al Camí de Mataró, 10, de 9 a 14h i de dilluns a divendres (amb cita prèvia) per tal que es
pugui examinar i/o obtenir-ne còpies i, al seu cas, es presentin les al·legacions que es
considerin pertinents.
Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica
L’alcaldessa
Carola Llauró Sastre
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